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 ؛ ىلاعت هللا ءاش نإ بتاكلا اذه نم اهعضو قالاسإ

 دقو لع لكى اهوحنو مولعلا لهأ تازاجإ نم هب بتك

 00 ىناشلا ءزملا هيليو لقأ



 : لوألا ءزجلا 4

 «ةلحرلا نيعتن دئاوفلا هذه لثمل حالصلا نبآ لاقو «ربانملا الع هركذب ”ىدادغبلا

 دبع نب ورم لوقي 2 ةلزتعملا لع مالكلا باب ةسو «مامز فوأ ”ىرمفألا

 ىرومألا رب قطنملا ىف رظنلا ققد وأ ؟ مالكلا ىف اباب حتفن مل انئيل ءاطع نب لصاوو

 لّدلباب هلأ وأ ؛ هتمواقم نع زجعلا, هسفن الع ةقيثو ىثاكلا بتكو « هترظانم ىف

 ؛ هيلع ثحبلا بادآ ىف هتدمع ىديمعلا لعجو «هيدب نيب هسفن ىومرألا امبر
 نعوم ندا لا « هدايسلاب هديس نبآ هل فرتسآ هناسل ةغللا ىف طسد وأ

 اهبرأ فيرصتلاو وحنلا ىلإ احن وأ ؛هدافتسألا ساجم هيدي نيب سراف نبأ ساجو

 اجذوهأ عضو وأ «هيلإ دعبلا نم راسف همزعدهل "ىئاسكلا فرصو «هيوبيس لع هيف

 زواجي ملو عبصألا ىبأ نبأ هدح دعتي ملو «ىناجرحلا هدنع فقو «ةغالبلا مولع ىف

 دع ابأ قافو« هظفحىف ”ىعمصألاب ىرزأ «برعلا راعشأ ئور وأ ؛ ىاملا هعضو

 «ليلخلا لع امهقحتسا ىناوقلا»و ضورعلل ضرعت وأ ؛هظفل ريزغو هتياور ةرثكى ف
 ٠ نفلا اذه ىف هل سيل هنأب ”ىرهوحلافرتعأو كرادتاا تذخأ هنع شفخألا لاقو

 ( لوألا ىف ربتنملا نوناقلا وه اذه انيس نبآ لاق ءالصأ بطلا ىف لّصأ وأ ؛ ليتم

 الإ عنج وأ ؛لوصفلا فاسص امل هم ول طارقب نإ اتوملا بحت ىزاللا ميقأو

 «هيلإ ملعلا كلذ داقناف ماهزب هيذج وأ «هيلع عبط امنأكف ةيعيبطلا مولعلا نم هريغ

 ض رعأو ءمقتسملا طخللا وه اذه سديلقا لاقل اةيرط ةسدنهلا مولع ىف كلس وأ

 لك ] مدع دوه نب.نمتؤملا دمحو «يظكوهو ىلوو كوكشلا لح نع ميلا نبآ
 الع جع وأ «ملع ملع ىذ لك قوفو ىسفن كلذب تفرع لاقو «لاكتسآلا هباَك
 حلفأ نبآ لاقو « هردانلا ةيوجتألا هنأ ىنوريبلا ناحيرلا وبأ فرتعآل ةفيملا مولع

 لءومسلا لافت هرظن باسحلا ملع ىلإ فرص وأ ؛هرئادلا هذه بطق ملاعلا اذه



 4/4 ىقثعألا حبص نم

 نيدلا قت خيشللو «ىبازافلا رصن ىبأل ةلضافلا ةنيدملا باكو «ردنكسالل هفلأ ىذلا

 ٠ ةيعرشلا ةسايسلا ىف نسح باك ةيمي نبا

 . نب ىلع ىبأ خيشلل باك « هيف ةرصتخما بتكلا نمو  قالخألا لع ىناشلا

 باك ةطوسبملا نمو ٠ هيوكسم نب ىلع ىبأل زوفلا باك ةطسوتملا نمو ٠ انيس
 ٠ ىزارلا نيدلا ركن مامالل

 ةلضافلا ريسلا الع عالطآلاب بيف عافتنألا لصحيو - لزاملاريبدت ملع ثلاث

 :مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص/ ع ةيوبنلا ةريسلا نم عفنأ الو « مهريغو كوللل ةدومحلا

 هنكمأ :«تستكلا نم ابق فنص اهو نونفلا) مولعلا هذه بتاكلا فرع اذإف

 فنصم باك رك ذو« هيلع ليضفتلا وأ هتاواسمل لين ملع ركذب هباك ىف اهيف فرصتلا

 ةاضقلا ىضاق انالوم ظيرقت ىف ىل عقو ام :.هرك ذ ىلإ ةجاحلا وعدت ثيح كلذف

 رمع صفخ نأ مالسإلا خيش اندشس نآ«نحلا دبع نيدلا لالج مالسإلا خيش

 عيبرلاو « راكت :ىفاشلا ناساب اماكف هقفلا ىف ماكت نإ ” ىعفاشلا ىناثكلا ىييفلبلا

 مامإلا وه اذه ىلازغلا لاق هقفلا لوصأ ىف ضاخ وأ ؛ عتي هنم قزم او © ىؤري هنع

 ائرح وأ ؛ قالطإلا 'لع نفلا اذه ىف مدقملا هنأب ”ىدمآلا فيسلا عطقو «قافتاب

 نأب هدب ةقفص ةيطع نر هاطعأو « دحوألا ملاعلا وه اذه "ىدحاولا لاق ريسفتلا ف

 « ضئاوغلا نع فشكلاب فاشككلا بخاص هل فراعآو ؛ دجال ريسشتلا ف نر

 مفدناو فالحلا عفتراف ليزتتلا رارسأو بيغلا حيتافم هذه نيدلا رفن مامإلا لاقو

 ىطاشلا وأش ادعو«ىنادلا ورمع ىبأب ىرزأ مسرلاو تاءارقلا ف ذخأ وأ ءضراعملا

 ةيثرلا ولع نانايفسلا هل دبش ثددحلا ىف ثّدحت وأ ؛ ىنامألا زرح ىف همّدقتو ةيئارلا ف

 بيطحللا فثهو ؛هيارذلا ىف هكتااوز لا ىف نيعم 1 هل فرتعآو ؛ هياورلا ىف

 زيرتتلاب هلعل 0)



 لؤألا ءزجلا 6

 ىنازتملا نانس نب ميهاربألو «تافنصم ةّدع هيف - ةيلظلا تال آلا لع سماحلا

 ٠ نهربم باك هيف

 سداسلا لصألا

 (مولع ةسم هيفو « قيطامترالاب فورعملا ددعلا ملع)

 لصوملا للجن بار صتخم هيف ةرصتخملا بتكلا نه  حوتفملا باسحلا ملع لقألا

 ةطسوتملا نمو ٠ ىبرغملا ىح نب لءومسلا رصتخمو «ىيدراملا سولف نبآر صتخمو

 . حمسلا نب مساقلا ىبأل لماكلا ةلطيسدملا نمو: , ىنكلا ىفاكلا

 11 0 1١ اذع هية صملا بككلا ٠ 2  نيملاو تخل باع هلع ىناثلا

 باكو « راصحلا باكر ابغلا قيرط ىلع هيف ةفنصملا بتكلا نمو ؛ةّدعم بتك

 ْ . اههريغو لخدملا

 سولف نبآل ربا باصن هيف ةرصتخملا بتككلا نه  ةلباقملاو ربخلا لع ثلاثلا

 ٠ىسوطلا رفظملا باك هيف ةطسوتملا نمو . لصوملا لحم نبآل ديفملاو ءىدراملا

 ٠ ملاسأ نب عاجش ىبأل لماكلاو « ىلا نبآل لوصألا عماج ةطوسبملا ندو

 ىزرعملا نيدلا نيزل باك ةعماخلا بتكلا نم هيفو  نياظحلا باسح ملع عبارلا

 باك هيف ةفنصملا بتكلا ىرمو  اياصولاو رودلا باسح لع سماها

 ظ . ىحيوحلا نيدلا لضفأل

 عباسلا لصألا

 (مولع ةثالث هيفو «ةيلمعلا مولعلا)

 سيلاط اطسرآل ةسايسلا باك هيف ةفنصملا .لنمكلا نكد د ةسايسلا مع لؤألا



 الا ١ ىئثعألا حبص نم

 ةحالفلا لالخ ىفو « ليلج رصت# هيف ىنكلال  هانملا طاتنإ مع سداسلا

 ٠ ماعلا اذه تامهم ةيشحو نبآل ةيطبنلا

 ٠ نايفل با هيف  لاقثألا رح ملع عباسلا

 :٠ هيأب ىف ةددع سديمشرال باك هيف تاماكتبلا ملع نماثلا

 . ركاش نب ىسوم ىنبل باك هيف - ةيبرحلا تالآلا ملع عساتلا
 ح2 ىسوم ى لح فورعملا ٍباَكْلا هك ربشأ - ةئاح ا 00 ماعرشاعلا

 سمانا ليمألا

 (مولع ةسمع“ هيفو « ةئيحلا ملع) '

 دصرلاب ادهع تاحيزلا برقأ : دصاقلا داشرإ ىف لاق  تاحيزلا ملع لفألا ْ

 هوقفل حيز نه ةنسلا رتفد نوميقي امإ انئامز فرم لهأو لاق .٠ ىئالعلا جيزلا

 خيشلا حيز هيف نحن ىذلا اننامز ىف تاجيزلا متأو ؛حلطصملاب هوبقلو جايزأ ةّدع نم

 ٠ دعب هخسل رثكت منو رشتنب مل دوجولا زيزنع وهو «ىيشمدلا رطاشلا نب نيدلا ءالع

 ملعف تيقاويلا سنان هيف ةرصتخملا بتيكلا نرم ب تيقاوملا ملع ىناشلا

 ٠ ىشك اركا لص ىبأل تاياغلاو ىدابملا عماج طوس سو

 نبآل داصرألا باك هيف ةريتعملا بتكلا نه - داصرألا ةيفيك مع كلاقلا

 ْ ٠ هيلع لمتُس ىنراخل ةبيجعلا تالآلا تاكو ءمتيهلا ٠

 ةركلا حيطست با هيف ةميدسقلا بتكلا رم  هّركلا حيطسنت ملع عبار

 « ىنوريبال باعيتسآلاو «ىناغرفلل لماكلا هيف ةثدحملا بتكلا نمو . سوميلطبل

 , شت اولا ميوقتلا تالآو



 لؤألا ءزجلا 3

 نمو ٠ ةيرصملا ةحالفلا هيف ةرصتخملا بتكلا نم  ةحالفلا مع رشع ىداحلا
 . ةيشحو نبركب ىبأ ةمحرت « ةيطبنلا ةحالفلا هيف ةطوسبملا

 « برعلا براجت هيف ةفنصملا بتككلا نم - لمرلا برض مءرشع ىناشلا

 1 . ةروص رصح ققحع نبا تاثلثم ىفو

  ءزجي اهنم باك لك صتتخي ىعيبطلا ف بتك ةينامث سيل اطاطسرال  هيبنت

 ' 001 ةنر نب ديلولا وبأ امسلو « تابضتقملا, همحرت رصتخع ىف انيس نبآ اهدرح
 علاوطلا ف م فينصتلا ىف ىملالا نيبو هنيب مهمتك بلاغىف اوعمج نورخأت+ او ءاديفم

 ١ : ىواضيبال حابصملاو

 عبارلا لصألا

 ( مولع ةرشع هيفو «ةسدنهلا ماع )

 « متيهلا .سنربآل فنصم هيف ةفنصملا بتكلا نم 5 ةينبألا دوقع ملع لؤألا

 . ىخاكلل فنصمو

 ةليسوتملا نمو + سدلفا باك هف.ةرصتخلا بتكلا نم رظانملا ملع ىناثلا

 . متيهلا نبا باك ةطوسبملا نمو . ريز ولا ىسيع نب ىلع باك

 : متيملا نبال باك هيف ةفنصملا بتكلا نم - ةقرحلا ايارملا لع ثلاثلا

 هيفو « متيهلا نبآ باك هيف ةربتعملا بتكلا نم  لاقتثألا رك سم ملع عبارلا

 . ىهوكلا له»ىبأل باك

 ٠ لصوملا لع نبأ باك هيف ةرضتخلا بتكلا نم - ةحاسملا لع سماخلا

 . سديمثرا باك «ةطوسبملا نمو . راتخلا نبآ باك ةطسوتملا نمو

 )١( قوقحم نوظلا فشكق ٠



 عال .  ىثثعألا حبص نم

 «رايشوكل لوصألا لمي هيف ةرصتخملا بتكلا نم  موجنلا ماكحأ ملع سداسلا

 ىبأل راودألا هّئازأ ضعبب ةدرفنملا بتكلا نمو . حيرس نبآ عوم ةطوسبملا نمو

 «ىترحسلل ليواحتلاو «ىيصخلل ديلاوملاو «ىنوريبلا ناحيرلا ىنأل داشرإلاو ءرّشعم

 « ىصيقلا لخدم هيلإ لخدملا نهدف ٠ اشولكسل كلفلا 0 ( ىنارصيقلل لئاسملاو

 . اضيأ :ضايرلا نم هبلإ جاتحيام هيفو «نفلا اذه ْىلِإ لدم ىنوريبلل مهفتلاو

 : ىزراوخلل ةرهملا باكو « نييدلا رفن مامالا بوساملا موتكملا رسلا هقئارط

 ضعب ىف ةيفاك لوصف ىطي رجلل كلا ةياغ ىفو «سيل اطاطسرال سراوط باكو

 . اضيأ هقرط

 : وهو « هل فرادملا نيمشو «.ىوبلل تاراخإلا لالا اخ بلا لع بتك نمو

 .٠ هنم ةيفاك ةعطق ىتوبلل ةينارونلا ةعللا نم ةريتعملا خسنلا ىفو «دوجولازبزع

 جذوم ا طبنلا نع ةيشحو نبآ هلقن ىذلا اناتبط باك ىف - تاَلطلا ملع نماثلا

 ٠ ملعلا اذه دعاوق ىطي رجلل كلا ةياغ ىفو ءاهملع ىلإ لخدمو تامّْسّلطلا لمعل

 هيف ىكساكساا بوقعي ىنألو «نضلا لك ميلعتلاب ْنِض هنأ الإ دصافلا داشرإ ىف لاق

 . . ردقلا ليلج باك

 ٠ نيفتصملا ةلوهجم ابتك هيف تيأر - ايميسلا ملع عساتلا

 داشرإ ىف لاق . نا نبا بسك هيخغالرللا تكلا د اس ملعر شاعلا

 يكحلا ةْيثرو « هنوك نبآل ةركذتلا كاذف نيبمالبسالا.بستك لئمأو . 0
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 نمو ٠ نيزر نبآل ئرغصلا ةياهنلاو «قّدحلا رصتخم ةرصتقخلا ةلبانخلا بتك نمو

 ٠ ةماَدق نبآل ىنغملا ةطوسبملا نمو ٠ فاكلاو« فما ةطسوتلا

 ٠ لبنحلا ةريبه نبآل عملاو فالتخآلا ةعبرألا بهاذملا ىف فالحللا بتك نمو

 ظ ٠ رذنملا نبآل فارشإلا فلسلا بهاذم ىلع لمتشملا نمو

 ثلاشلا لصألا

 ( املع رشغ انثآ هيفو « ىعيبطلا ملعلا )

 لوصفلاو  سيفنلا نبآل زحوملا هيف ةرصتخملا بتكلا نم - بطلا ملع لوألا
 ٠ فقلا نبآل ىاشلاو « ىحيسأل ةئاملاو «لبه نبآل راتخلا:ةطسوتملا نمو. طارقبأل

 انيس نب "لع ىبأ سيئرلل نوناقلاو « ىكلملاب فورعملا ةعانصلا لماك ةطوسبملا نمو
 بتكلا عمجأ وهو « بيترتلا» بيذهتلا ىلإ قيفلتلا نم بطلا جرخأ ىذلا وهو
 . افينصت اهنسحأو اظفل اهغلبأو

 . قاحا نب نينخن باك هيف ةفنصملا بتكلا نم - ةرطيبلا لع ىناثل

 باك ىفو مضاولا نوناقلا باك هيف ةفنصملا بتكلا نم  ةرزيبلا لع ثلاثلا

 . ةرزيبلاو ةرطيبلا نم ةيفاك ةلمح ماوعلا نبآل نيجالعلا

 باكو سيلاطاطسزا باك هيف ةفنسصملا بتكلا نم  ةسارفلا ملع عبارلا

 1 لإ ف شونبلا ضن تاب هيف نائفلو «ىزازلا نيدلا نفع مامالل ةسازبلا

 71 ل هادو ءرستللا افكلا نيرا ب ةيؤرلا د يبت لع لماما
 حرش هيف ةطسوتملا نمو . ىجعملا فورح ىلع بترملا 'ىبنحلا ريبعتو ؛ قاقدلا ظ

 ئرشبلاو « ىحيسملا ليهس ىبأ فيلأت هيف ةطوسبملا نمو . ىلسبنحلل رينملا ردبلا
 ظ 0 .٠ ىنامكلا باك حرش ىف



 عا ىثعألا حبص نم

 ”ىطب وبلا رصتخمو «َترَملارصتخم ةرصتخملا ةيعفاشلا بتك نم  هقفلا ملع عساتلا
 ”ىوؤنلا جاسهملاو «ىعفارلل رّرحملاو «ىزاريشلا قاحإ ىبأل هيبنتلاو « ىلازغلل زيجولاو
 «تارصتخ ا عماجو «تاجعلا بجتلاو «ىيوزقلا رافغلا دبعل ريغصلا ىواحلاو

 قاحنإ ىبأل بذهملا ةطسوتملا نمو . ”ىنابيشلا نيدلا لاك خيشلل عماوحلا رصتخمو

 سهاولاو «ىوونلل ةضورلاو « ىعفارلل ريغصلا حرشلاو « ىلازغلل طيسولاو «”ىزاريشلا

 ةطوسبملا نمو . ”ىنابيشلا نيدلا لاك خيشلل قتنملا راصتخا الع اهعحأو «ىلومَقل

 « نيمرحلا مامإل ةياهنلاو .:ينايوؤلل رجببلاو ء ىدرؤالل ىوايلل او« ىفاشلا مامالل مألا

 مراكَملا ىبأل ةدعلاو «ىلوتلل ةمتتلاو « غابصلا نرآل لماشلاو «ىلازغلل طيسبلاو

 لإ هيف 'ىبتتآ ىوونلا بذهملا حرشو «ىتفارال زيجولا اله سس | 0١ ١

 نبآل هيبنتلا حرش ىف ةيافكلاو «بهذملا بتك لج نع ىنغأل لكولو ءابرلا ءانثأ
 : ىلومقلل طيسولا حرش ىف طيح رحبلاو مل طيسولا جرش ىف بنام او غانا

 . ىونسألا نيدلا لامح خيشلل ةضورلاو «ىعفارلا الع تامل اهنساحم نمو
 راتمو «نيرحببلا عمجو « زنكلاو « عفانلاو «ةيادبلا ةرصتخلا ةيفنحلا بتك نمو

 زيرحتلاو «طوسوملاو ءطيحلا ةطوسنملا نمو . ةياذملا ةطضسوتملا ضو . ىرنرا

 . كلذ ريغو ريبكلا عماخلاو

 « بالا نبآرصتخعو « باهولا دبع ىضاقلل نيقلتلا ةرصتخخلا ةكلاملابتك نمو

 «ىق.ااملا ليلخ خيشلا رصتخم اهبف تارصتخملا سيفن نمو ٠ بيجاما نتا رصتعو

 « ىعداربلل بيذبتلا ةطسوتملا نمو . تارصتخملا عماج وذح نم بيرق هيف اذح

 ءديزىبأ نآلزداوتلا ةطوسملاو دو ا راشال زدلا مظنو ءساشنبآل رهاوجلاو

 «لماكب سيلو «ىرزالل نيقاتلا حرشو « سنوي نبآ باكو « ليصحتلاو نايبلاو
 . ىنارقلل ةريخذلاو
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 هحرشو « ىبرغملا نيتلا نبآل هحرشو « لاطب نبآل ىراخبلا حرش ثيدحلا ىناعم ىف

 ملسم حرشو «نقلملا نب نيدلا جارس انخيشل هحرشو « ىنامزكلل هحرشو « ىاطلغم
 «ىباطخلل دواد ىلأ ننس حرشو « ىوونلا نيدلا ىحم خيشلل هحرشو « ضايع ىضاقلا

 . ىناهكافلا نيدلا جات خيشلل اهحرشو ءديعلا قيقد نب نيدلا قت خيشلل ةدمعلا حرشو

 ' يادادللا ىأل ةبابنلاو « ىورهلل نيسرغلا باك تيدحلا بي رغف بتكلا نمو

 . عاونألا رئاس نم كلذ ريغو «ريثألا نبآ

 ىضاقلل علاوطلا هيف ةرصتخملا بتكلا نم - نريدلا لوصأ مع سداسلا

 "لا نيدلا ريصن اجاوفلل دّئاّدعلا دعاوقو « كسلا « ىواضيبلا نيدلارصان

 ماهالل لصحلا ةطسوتملا نمو .٠ لصاو نب نيدلا لامح ىضاقلل نيعبرألا باو

 خيشلل اهحرشو «”ىربعلا ديسلا علاوطلا حرشو « ىدنقرمسلل فئاحصلاو « نيدلا رف

 . ”قناهفصالا نيدلازع

 « بجاحلا نبآرصتخم هيف ةرصتخلا بتكلا نم - هقفلا لوصأ ملع عباسلا

 هيف ةطسوتملا نمو . ىتاعاسلا نبآل دعاوقلاو «ىنارقلل حبقنتلاو « ىواضيبلا جامنمو

 مامالل لوصحم او « ىدمألل ماكحألا هيف ةطوسبملا نمو . ”ىومرالل ليصحتلا

 رقيب ( يزايبخلا بطقا حرشك : بجاحلا نبارصتخم حورشو «نيدلا رفن

 حرشكو ؛دضعلا هيلع حرش نقتأو «"ىناهفصألا نيدلا سم خيشلا حرشو « ليسملا

 ؛ كلذ ريغو « ىونسألا نيدلا لامح خيشلل هحرشو « رهطملا نبآل ىواضيبلا جاهنم
 ٠ هفنصمل حبقنتلا حرشدو

 ”ىفسنلل لوصُفلاو «”ىره الل ىنْملا هيف ةرصتخملا بتكلا نم  لدحلا ملع نماثلا
 ىافنلا هيف ةطسوتملا نمو . ىزاريشلا قاحسإ ىبأل ةنوعملاو «ىغارلل ةصاللناو

 ٠ ”ىرهم الل تكنلا بيذهت ةطوسبملا نمو . ”ىومر الن لئاسولاو «”ىديمعلل



 هيلإ ليم نونفلا نم ّنف هيلع. باخ د نير تسؤملا ني لتجار لك ابمرروأ دعا

 قاف ؛ةسر علا هيلع بلغت ةيطع ن نباو «صصقلا هيلع بلغت ىشافيشاف « هريسفت ىف

 . كلذ ريغو ىناعملا هيلع بلغت جاجزلاو «هقفلا ماكحأ هيلع بلغت ةيطع

 خيمص باور اهتصأو هيف ةفنصملا بتكلا ٌطبضأ - ثيدححلا ةياور ملع عبرا

 ! ةروبشلا ننملا نيك ةيف اه دسو اسم هلا نا لسم حيبو ؛ "ىراخبلا

 تادتسملاو : نطق رادلاو «هجام نب او ء ىناسثلاو ء ىتمزلاو هداف نأ تسلا

 . اهومجو رازلاو «ةبيش ىبأ نباو «دمحأ دنسك ةروهشملا

 نمو ٠ سانلا ديس نبآل لئاسمنلا زهزو « ماشه نبل ةريسلا ريَّسلا بتك نمو
 نبآل لوصألا عماج ةاورلا نود ثيداحألا نوتم مع ةلمتسشملا ةطوسبملا بتكلا
 عماج رصتخمو «"ىديمُحل نيحيحصلا نيب عملا كلذ ىف عملا ةطسوتملا نمو . ريثألا

 « ماكحألا ثيداخأب ماملإلا «ماكحألاب قلعتي ايف ةرصتخما نمو . هفنصمل لوصألا

 . ”ىسدقملا ىنغلا دبع ظفاحل ماكحألا ةدمعو «ديعلا قيقد نب نيدلا ”قن خيشلا

 ةيعدألاب قلعتب (مثو .”ىوونلل نيح اصلا ضاير بيهرتلاو بيغرتلاب قلعتن امثو

 تافتصملا عاونأ نم كلذ ريغ ىلإ . مامالا نبآل نمؤملا حالسو « هل راكذألا باك

 . ةرثك صحيال امم دصاقملا ةفلتخملا

 ثيدحلا مولع كلذ ىف لوخدلا ةلصوملا بتكلا نم . ثيدحلا ةيارد ملع نسال

 بيطغلل ةيافكلاو . 5 اهل ثيدحلا مولعو « ”ىوونلل ريسيتلا بيرقتو «حالصلا نبآل

 هيف ثلحالا ةياور بتك ىف هرك ذ مّدقملا لوصألا عم اج َلوأ ىفو ؛ ؟ب ىأ ْ

 ةطوسبملا بتكلا نمو . لاكلا لاجراء ىف ةطوسيلا بت اا ١

 . ىر زحلا ريثألا نبا ىأ .(؟) . : نوئافلا فك نم ذوي ذك ”ىطانرغ



 لوألا ليبيا ا

 نبآلو « ىراث آلا نابعشل ةيفلأ طحللا لوصأ ىف  طحللا .نناوق لع عساتلا

 لق ىف فتصم مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا نبآلو «ثلثلا ملق ىف باك نيسحلا
 بتك لالخ ىفو « ىطاشلل ةيئارلا ناءرقلاب ةصتخلا ءاجحلا ةعنص ىفو « خسنلا

 هيفام باّككلا اذهىف تعدوأ دقو «ءاجحلا نم ةلمح هريغو ليهستلاك ةعماخلا وحنلا

 . كلذ نم ةيافك

 « ىلادلا ررمم ىذل هيبثتا باك هيف : ةءارقلا نيناوقرشاعلا

 نافل لسال

 ( مولع ةعسن هيفو «ةيعرشلا مولعلا )

 اكو «سيلاطاظسرأل ناك هيو - تاّدلاب قامتملا نييماونلا ملع لوألا

 رخأ قو «ىبارافلار صن ىبأل ”ةلضافلا ةنيدملا” باك ىف هلئاسم رثكأو «نطالفال

 | . كلذ نم لئاس ىواضيبلل لا علاوطلا

 همظنو «ىنادلا ورمع ىبأل ريسيتلا هيف ةرصتخملا بتكلا نم  تاءارقلا ملع ىناثلا

 تاءارقلا بتك نم اهاوس امع تنغأف «ىنامألا زرحب اهمسو ىتلا هتديصق ىف ىطاشلا

 ٠ رهتشل مل اهنكل تاءارقلا ملع ىف ةعيدل ةيلاد كلام نبآلو « اهحرشب سانلا ىنتعآو

 ةيبطاشلا حورشو « تاءارقلا ف ةضورلا باك هيف ةطوسبملا تبييكلا سو

 : . هريغو ىسافلاك

 زيجولاو « "ىزوحلا نبآل ريسملا داز هيف ةرصتخملا بتكلا نم  ريسفتلا ٍلع ثلاثلا

 فاشكلاو ”ىدحاولل طيسولا هيف ةطسوتملا نمو . ٌنابَح ىبأل رهنلاو « ئداحاولل

 ريسفتو «”ىدحاولل طيسبلا ةطوسبملا نمو . ”ىوغبلل ليزنتلا ملاعمو « ىرشحتزلل

 ٠ نايح ىبأل طيحلا رحبلاو «نيدلا رفن مامالا ريسفتو «"ىطرقلا

 ٠ مالكلا لع ىف ىواضيبلل باتك وه )1(



 2 ش ىشعألا حبص نم

 رفن مامالل زاجعإلا ةياهمن تاك هب ةدرفنملا بتكلا نم  نايبلا ملع سماقلا

 ٠ ىرزحلا ريثألا نبآل ريبكلا عماخلاو «ىزارلا نيدلا

 عيبا ضر هن ةرصتقلا هب ةدرغملا بكلا برم - نو 0١

 . "للا ”ىفصلل ةيعيدبلا حرشو « ىثافيتل عيدبلا هيف ةطسوتملا نمو .٠ ىززطلل

 ٠ عبصألا ىبأ نبآل ريبحتلا باك ةطوسبملا نمو

 نيًالراهزألا ضور عيدبلاو نايبلاو ىناعملا مولع لع ةلمتشملا بتكلانمو (هيبنت)

 حاتفملا صيخلت ةيرصملا رايدلاب ةربش اهمظعأو . كلام نبآل حاضيإلاو « كلام

 « ىلاخلخلا حرش اهنم . حورش ةدع هياعو ”فيوُزَقلا نيدلا لالج ةاضقلا ىضاقل .

 « هحورش لجأ نم وهو« كبسلا نيدلا ءاهب خيشلا حرشو «نيدلا لكأ خيشلا حرشو

 . ”ىتازاتفتلا نيدلا دعس خيشلا خرش اهنم هيلع لّعملاو

 نبآلو كلاي نأ ضر هف ةرصتلا بتكلا لى .رمه ب ضورعلا ملع عباسلا

 نيدلا لامج خيشلا اهحرش نممو « اهحرشب سانلا !ىنتعا « ةيفاك ةيمال هيف بجاحلا
 نبآ ةيمال اهيف ئىهاض ةيمال ىواسللو . ”ىونسألا نيدلا لامج خيشلاو «لصاو نبآ

 ”ىسهومملو  عيدب رصتخم هيف 5ك الو نسح حرش اهيلع ىيوزقلا ماماللو « بجاحلا

 بيطمللا نبآ ضورعو « عاَطَقلا نبا ضورع هيف ةطسوتملا سرمو . رصتخم هيف
 نسحلا ىبأ ذاتسسألا ضورعو « ىلحلا نيمألا باك ةطوسبملا نمو . ىزيربتلا

 بستحم ىراثآلا نابعش انبحاص هيف مظن دقو . ردتقملا ذاتساب فورعملا ىضورعلا

 . ئعوأف اهيف عمج «ليلخلا ملع نإ ليلَصلا ةياده اهامس ةقئاف ةثلأ رمت

 ةطسوتملا نمو . ىكيألا ىفاوق ابيف ةرصتخلا بتكلا نم  ىاوقلا ملع نماثلا .

 . هديس نبا ىفاوق ةطوسبملا نمو . عاطقلا نبآ ىفاوق



 لقألا ءزحلا ./

 لوألا لصألا

 (مولع ةرشع هبفو «تدألا ملع)

 بدأو ؛ عاّركل درهماو  بخيتنلا هيف ةرصتخملا بتكلا ترم - ةغللا ملع لؤألا

 نبآل ظفحتملا ةيافكو « بلعثل حبصفلاو «ىلاعثلل ةغللا هقفو «ةبيتق نبآل بتاكلا

 ناويدو «سراف نبآل لمحل هيف ةطسوتملا نمو ٠ عبصأ نبآل ةرفلألاو «”ىبادجألا

 ىرهزأ الل عماملا ةطوسبملا نمو . تيكسلا نبآل قطنملا حالصإو «ىبارافلل بدألا

 عفنأ الو : دصاقلا داشرإ ىف لاق ٠ ىرهوهل حاحصلاو « ”ىناغاصلل رخنازلا بابعلاو

 . هديس نبآل ملا ضم عجأ الو

 نب نبل كولمأ بف رصتلا هيف ةرضتنملا بتكلا نم د فيرضنلا لع فانا
 0000 ددلد ( الا نأ فرضت ةطسوتملا نمو + كلام نبال فيرمتلاو

 حورشو «روفصع نبآل عستملا هيف ةطوسبملا نمو .٠ اهعمحأو هيف ةعوضوملا بتكلا

 ٠ هريغو بجاحلا نبآ فيرصت

 ةردلاو « بجاحلا نبآل ةيفاكلا هيف ةرصتخملا بتكلا نم  وحنلا لع ثلاثلا

 ىرشغزلل لسّصفملا ةطسوتملا نمو . كلام نبآل ةصالًناو « ىطعم نبآل ةيفلألا
 را !ئاوفلا لييستو « كلام نال ةنفاشلا ةيفاكلاو «روفغصع نبآل بزقملاو

 نبآ حرشو « هحورشو هيوبيس باك ةطوسبملا نمو ٠ هراصتخأ ةدش لع عماحلا

 عسوأو ؛هيلع نيمسلا نيدلا باهش حرشو « ليبستلا ىلع هحرشو «ةيفلألا ملع مساق
 0-6 ٠ ليهستلا الع نايح ىبأ نيدلا ريثأ خبشلا حرش لكلا

 رع : يردك ام هيف ةدرفتملا بتكلا نم  ىناعملا ملع عبارلا

 ٠ دوجولازيزع'

 ٠ ثحبلا دعب هيلعرثمن لو لصألاف مسرلا اذهب اذكه (1)



 ا ىثثعألا هدو

 اهرثكأو « نئازخلا مظعأ نم تناكو ءرصمب نييمطافلا ءافلخلا ةنازح  ةيناثلا

 بيترت ىلع مالكلا ىف هرك ذ ىنأيس ام ىلع مولعلا عيمج ,ىرم ةسيفنلا بتكلل اعمج
 مهتلود تضرقنآ نأ ىلإ كلذ لع لزت ملو .ةيناشلا ةلاقملا ف ةيرصملا رايدلا ةكلمم

 'لء بويأ نب مسوي نيدلا حالص ناطل.سلا ءاليتسآو « مئافلخ رنآ دضاعلا توع

 هتسردم اهفقوو « ةنازملا هذه بتكرثكأ لضافلا ىضاقلا ئرتشاف « ,هدعب ةكلملا

 قبي ملف ىدبألا ابيلع تلوتسآ نأ الا ايف ُثيقبف «ةرهاقلاب ايخولم بردب ةيلضافلا
 : لدفلا الإ اينم

 بنكلا نئازغ لجأ نم تناكو ب سلكنألاب ةّسمأ ى هاف ةنازع - ةقلاثل

 تبهذف « سلدنألا الع فئاوطلا كولم ءالينساب مهتاود ضارقنآ ىلإ لزت ملو . اضيأ

 ظ . بهم لكامتك
 سرادملا بك نئازخ ءافتك [ ءبتكلا نئازخب كولملا ةيانع تلك دقف َنآلا امأ

 ٠ سمأ كاذب اهنإ ثيح نم اهدي ىتل
 يسال ٍءرَصْحُت نأ نم لجأو « صحت نأ نم ُرْثك أ ةفئصملا بتكلا نأ ملعاو

 ماق الو «للملا نم ةلم ىف اهلثم فنصي مل اهنإف ةيمالسإلا لما ىف ةفنصملا بتكلا

 « اهلقن الع ىعاودلا ثرفوت دق ةروبشم ابتك (ابنم نأ الإ ؛ مثألا نم ةمأ اهريظنب

 . اهئانتقأ ىف بغَرو قافآلا ىف اهتعمم تراطو ءاهخيسن نم راثك الاو

 ىفانقلا شفا

 مهيفلؤمو اهيف ةفّتصملا بتكلا نم روهشملاو «ءاملعلا نيب ةلوادتملا مولعلا ركذ ىف)

 (املع نوسم“و ةعبرأ اهنع عّرفتب «لوصأ ةعبس لإ اهيف دصقملا عجري و



 لقألا رمل 4.5

 اجرح نإو هلام ٌلوق 3 ةرطحم رم كتسوبأل

 00000 رم تقع ه4 تيلطلسا ام ثسجارو « دبع تيت امل َتَدَش
 « كب اهوراك أثق اهيلإ ترص اذإف ءاعْفَصو ازكو اهوحن كثحتسيو ءاعفد ءارضَلا

 اهب اجبت ةنقثم لج نمو« كاف ىف مؤقت ةَجوُُم ةعرق نف : كيلع اهريطاوت طلستو
 : كرْذَق نازيم ئرتو« كمأ لابو فود ىلءكاَذب ْتمَدَق ام َكاَذِكاصخ تحت

 3 روم روع وه د رك رح رولا ص

 سب الآم هنم هريغ ئأر *+ هردق هسفن تلهج نق

 ةرئاسلا لاثمألاو ءصيصاقألاو «ريسلاو عئاقولاب ةطاحإلاو « خي رانلاب ةفرعملا الولف

 . !متايضتقمب خولتلاو « عئاقولا هذه كبس ىلع رادتقآلا رثانلل ىنأت امل «كلذ 'ىنعم ىف

 رشع عباسلا عونلا

 (نادصقم هيفو ؟ اهنونف ىف نيزربملا لاجرلا ءامسأو

 لوألا دصقملا

 ( ةروهشملا بتكلا نئازخرك ذ ىف) ظ

 اهنم اولّصح يح «ءانتعأ لاكو «مايتهآ ديزمم اهب ميدقلا ىف كولملاو ءاَلخل ناك دق

 بتكلا نئازخ .ظعأ فتسإ لاقي و ٠ ةليلحلا نئازحلا لع اولصحو ؛ ملا ددعلا لع
 . نئازخ ثالث مالسإلا ىف

 ضحي الام بتكلا نم اهيف ناكف « دادغبب نييسابعلا ءافلحلا نان  اهادحإ

 لتقو « دادغب رثتلا تمهد نأ نإ كلذ ىلع لزت ملو « ةسافن هيَع موق و

 .«بهذ اهف ه4 ةنارح تبهذف « دادغيب مهئافلخ رخآ , مهنيتملا وذ الع هيكل

 ٠ اهراثآ تيغاو « اهملاعم تيهذو



 دولي ىثنعألا حبص نه

 ؟مييف ورع وأو الإ تنأ لهو. ؟مينم عمت نيأو ؟مهو تنأامءابنم سيل حّذق نك

 كصيمقل ت تفاحتو ء كتونات رعق تنل انا تنك كور لن ةظيشولا و

 4 كثي ف تاتخأو ؛ كنايمه ترزح و« كادرأ ترطعو + كتوق لوفي نع

 طخ تُققرو ؛ كبجاح تطاقمو «كر راش تحاصأو ؛ كتيحل فيي

 مهنم دادتعألا ىف انيطو 6 مبف نانتك آلا ءاحر « كرازإ دّقع تفئاتساو «كراذع ظ

 كلو  ىدرلا قرع دابق زا شاع .ةرفلا كسآ تاطخأو ءاريغ تظن

 تككشام «ةماعتلا لع ثراحلا كلمحو ةماضتلا كدّزقو « نيطرقلاب هبرأ

 مهتيماس كبهو . كاذ الإ تنكالو كابا ٌثرتس الو .كيف 2 تملكت الو« كيف

 لإ ىوأت تسلأ ؛ بدألاو فرظلا ةياغ ىف مهتي راجو « بسحلاو دما ةورذ ىف
 بلع ال نادي هرفلأ نم نآو ء عارذلا لاع برع مهلك ذإ عادل هتدبعق تيب

 «هرفاولا ةوهشلاو ءهسهاظلا ةوقلاب ىندمتعي نم نيب كو ؛هنم سَحألا ّلقألا الع الإ

 بضنو « هريب 0 دقرخآ ىة سسو «"ىلع ةفوقوملا ةذللاو « "ىلإ ةفورصملا سفنلاو- <

 فّشحللا الإ كيف ىل عمتجي ناك لهو . هطاَرُض الإ قبي ملو «هطاسَت بهذو « هربدَع
 : هيلولس تبب ىف توملاو ةّدْغلا الإ كب "لع نرتقي و «هليكلا ءوُسو

 لاجرلا ٌقانعأ صرحلا ّلذأ + و رع نب ملساب تا لاع

 شقارب نوكت الو « كملظ الع كلذب مرتو ءكعْرَذب ردقت نأب كقلخأ ناكام .

 الع كب ُءاَسَملا طقس دق الإ كارأ اف ءاهمْتَلس ةريثتسملا ءوّسلا رثعو ءاهلهأ اع ةلادلا
 عم و

 «امح تدان ول ١ ثعمسأو 1 تاغأ نإ تردعأ دق ؛رفعأ ىظال كبو« نار

 5 باقعلا ءوس ردو (« بانتعلا اه تع

 0-0 5 0 7 1 0 ا ا هَ

 ظ ىم دقو هرقح ئشلاو ملا ىذل تعرق اصعلا نإ

 ةيفاعلا تيرتشأ دق تنك  همالملاب كسفن ىلع تعجرو «همادشلا ترداب نإ

 : تدشنأو « ةدعارلا تحن ففلَص برفع نتطاالو ةعجسسس ل٠٠ 0 ١

 يب



 لوألا ءزجلا 54

 هبنصنال نضر غو «دارأ نم هديصيال رئاطو ءداز نم عاب قلع نأ تك اذو

 «(هفرثلل تعضرتو ءهبنبتلل تأيهت تنك دف الإ هكلددسأ ىف اجل نمالا

 نودب الإ هاف راسي بعاوكلا نم قلام تيقلل .« 00 ءاجسعلا حر - نأ الول

 راعشألا ةياور كؤاغذآ نيأ ؛ هل تضزعت اممرسنأل الإ ضعت الو « هب تممهام

 سعاشلا لوق كل باث امأ ؛ رابخألاو ريسلا ظفح كيطاعتو

 ظ تاطبحلا اهئافكأ ىف حكنيو + عمسم لآ مافكأ مرادوتب

 ةفيحصب عجرت وأ © م آرب دفاو 0 | كتمأ ام ركن مو تيّشع الهو

 نهدف او + لا ةقلع نب ليقع هلمفام كب :لعفأ وأ «سملتملا

 ظ ىوعديف ؟ انيئارت لصّتآو ءانيقالت رثك ىتمو ؛ لمنلا ةيرق نم هاندأو تيزب هتسآ

 َتدَقَف لهو ءداَسولا برقو «داوّسلا لوط نم اهدبع ىلإ سلا ةنبإ ادام كيلإ
 نم ريح دوغ نم 0 لوقأف ره نب ماَمه ىتناضع وأ «بلح قف حكنأف مقارألا

 هذهب تيضر امو «ةطحلا هذه نع تعفترآل غلبملا اذه تغلب ول ىرمعلو « دوعق

 : اهييدشب لكأت الو غوجت ةرخلاو «هّينّدلا الو ةَبمملاو «راعلا الو رانلاف ءةَطحلا
 مواسم

 هقئاارغلا لاوّطلا َنازه نايتفو « حكنم ىبوق انآ قو فكف

 نم ميني امنإو ؛داوجلا نود رولا ىطتمأالو ءدامرلا الإ كسملا ىطختأل تنكام

 كلعلو هل َلوُلَدال نم بُعَصلا بكري و ؛ ميلا مدعنم ء ميشا اعريو «ءام دحيال

 ا دا رولا راقأ نم هل ىفعاسم ترهشو «هبلإ ىتوبص تماع نم كرغ اه

 ش 3 َّتط 20 0 صملا
 5 رو اس خل 6 هع دوس -

 )١( سوماقلا ف ف ل ع ةدامرظنا فيحصت وهو ةمقلع لصألا ف .



 داما قئعألا حبص نم

 هرخ ُُ 42 : م و 3 ره

 ْ ناكل «ةمرح ةفايضلاو « ةمذ راو نأ الولو «ىننيلو تدكو «لعفأ ملو تممهو

 .-_ 1 ه-ء_ 8

 ةنكمت دب وقملاو + بيرقعلا :تداه نإ ةرضاخ لعتلاو ؛ قع د0 اف .باوشا
 7 و 710

 ايف نسحو
 7 هوي هس قل < 1 3

 الو « هداهش كرعن ملو « كامسإ «كتعموو « كالح كتلح (افإ تناكو ؛ ٌدونت نم

 2 هع : ع 2 0 5

 !مميبح اهؤلم كب ويع نع ةليلك نيعب كظحالت مل اهمهو ؛ بيذملا صأ نإ

 عضاوم املا تعضوو « كنع هتك ذ ايف اهلكب نس تقّدص لب ؛ هدايز كل َتَعلكَت

 ريخ هب عمسل ”ىديعملاف « كيلع هب تنثأ ايف ةبذاك نكت ملو ؛ كيلإ هتبسن ايف بَل
 قمل طرفم ؛هوالعلاو قنعلا ليوط «لابسلا نعرأ «لاذقلا نيم «هارت نأ نم

 باهّذلا فيخ «ةيئيهلا ضيغب ؛ عمسلاو ةباجإلا يبس «عبطلا ىفاج ؛هوابغلاو

 كمالك ب بلاثملا روهشم «بياعملا ريثك يسافنألا نتنم «ساوسولا سهاظ « ةئيَلاو

 5 ةلوره كيشمو + هيي نو ديفا كابر ؛ همغمغ كثيدحو « همت

 1 هقرخم كماعو « هقدنز كنيدو « هلأسم كانغو

 قالب الإ تره كك ٠» يناولا لع َنْمسكول واسم
 اذإ لقعلا مسآل نسم ةقافد كثب نرق اذإ ةضالبلاب وصوم القا نإ ْ

 روثأم اسدوطو « كيلإ بسن اذإ لعفلا دادس هنم دوم ناشيغ ابأو و كيلإ فيضأ

 كبنم ةبييخلاو ؛ مَدَي كب ءانتعآلاو ءمدع كدوجوف «كيلع سيق اذإ رئاطلا ني هنع

 عءافو قزشل َكّتمَصَو ! ءافك كل كفؤل تسر وك ايس كيس الا

 ءاهفالآ الع عقت امنإ َريطلاو ءاملاكشأ ىلإ بذجتت امنإ ءايسثألا نأ تاهج ىنأو

 رفاكلاو نمؤملا ىّران نأ ترعشو «ناعمتجيال برغلاو قرشلا نأ تملع الهو

 : تلثمتو «نايوتسنال بيطلاو ثلا تلقو «نايءانا

 ٠ ناقل بيك دا ار +

 . ةلاسرلا حو رش ضعب ىف ةطقاس ةرقفلا هذه )0(



 لقألا ءرفلا ا

 رظانو ؛ هيكلاو ةيفيكلا نيبو « هيهاملا ّدحو ؛ نيناوقلا عضوو « نيهاربلا ماقأ

 . مسآلا نيب لصفو ؛ ىمملا ّلحو ؛ ضرملا نم ةحصلا زيمو ٠ ضرعلاو هوما ىف

 فرظلا بوب و «لاعفألاو ءامسألا فنصو ؛ موقو لذعو ءماقو برضو ل

 ' رهظأو ؛ عمج و قو ( عطقو لسصوو ؛ بجعتو ىفنو «برعأو 'ىب و ؛لاخساو

 ْ . رظنو ثحبو دنسأو ؛ لسرأو دبقو « لمهأو مهفتسأو ؛ ريغأو أدّْسآو « رمضأو

 راتب لتقو ءدعملا بذي راشأو ؛ناليغو ىنام ىبهذم نيب برو «نايدألا حّفصتو
 واحلا تلساف ؛ تادوؤمملا تفلاغو « تاداغلا -تفرخ تكش ول كنأو ؛ درت نأ

 تناكف رصانعلا ىف تدزو ءانمأ راف اذه تلقنو ل ماسلا تدعأو « هنذَع

 : كيف لوقملاو « “ اَرَقلا فوج ىف ديّصلا لك” كيف لوقملا كنأو اسمح

 دحاو ىف معلا عمي نأ « ٍركنتسم هللا لع سي

 : ماسك ىبأ لوق نمل

 عابطلا مك نم كيفام الع « اهْدرَت مل َكَسْفَت َترَوَمْوََ
 | بطلا ىبأ لوقب دأرملاو

 امتاينأ نم دْرَقلا ميدبلا تنك + ةديصق ناك اَنَل مانألا مد

 خل دجن ملو «مرَض ريغف تخفتو «مرو اذ نه ستس آو« مذاكم زف تدك

 000 ب انك هنا سنسر اق ف
 : انه تلق ذل 6 نينح

 3 38 هلا هيلع آب نم ْلَذ دق »

 : تيتحتلاو

 بئاجع اهف سيل ىح تئاع .«. . اهلك نرص ْدَق مايألا هنأ لع
 ىف ٠ رع 59

 3 تدعرأو تقرأأو «تدعأو تدب أو 6 ترم. و تنسبعو « ترفكو ترو



 5١ ىثعألا حبص نم ظ 1

 فدرأ امنإ ةربوث نب كلام نأو ؛كيلع ايزل ترياغ سيق و «كيف ٌناروب تسفاندق

 « كتزعب ىعرملا مح اهنإ ةعيبر نب بيلو ؛كيلإ لَحر امنإ رفعج نب ةورعو ءكا

 نعافو امنإ لءومسلاو ؛؟كتمهم هرأث بلط امنإ الهلهمو «كتفتأب هلتق امنإ اساّسَجو
 فايضألا قلو « كرْفوب داج امنإ امتاحو ؛كدرب ىف اىتحأ امنإ ٌفنحألاو  كدهع

 الع ادع امنإ ةكلسلا نب كيلسلاو « كيذخقب بكر امإ للهم نب ٌديزو ؛كرشي
 ناعتسآ اننا لهز نب سفو ادع ةنسألا بعال امإ كلام نب صاعو ؛ كيلجر

 ملكت امنإ لئاو ناب ؛ كئاكَذ حابصم ءاضتسآ اس ةيواعم نب سايإ و «كئاهَدب
 «كتلاسرب مت بلغتو ركب نيب حلصلا نأو .كنايبب رحت امنإ متهألا نب ورمعو « كناسلب

 اعل مسه لايتحأ نأو ؛ كتلاَمك ىلإ ثدنسأ َنايْبُدو سبع ءامد ىف تالاتاو

 ب ناك امهمأ نع هلأس ةئرادل هباوجو « كتراشإ :نع ناك ًايضر سويس

 رهنلا ءاروام حتتف ةبيتقو ءكدجي قارعلا ةيالو داقت جاجا نأو ؛ كتروشم دعب عقو

 نأو ؛كديكب مهيب تاذ دسفأو «كديأب ةقرازألا ةكو وش نهنأ كيفاب كيس

 ثدحام نسيلاط اطسرأ لع دروأ نوطالفأو« كنم ذخأام سونيليب ' طعأ سمه نفقا

 طارقبأو ؛كريدقت لع ةكلاروصو «كرييدتب بالرطصإلا ىؤس سوميلطب و ؛ كنع '

 ةقدب شئاشحلا عئابط فرع سونيلاجو « كّسح فلن ضارمألاو للعلا ملع
 «ءاضعألا بيكرت كفصوتسآو ؛ جازملا نع كلأسو « جالعلا ىف كدّرقامهالكو ب كسدَح

 ترهظأو « ءاضقلا قيرط رشعم ىبأل تجمم كنأو ؛ ءاودلاو ءاذلا ىف كراشتسآو

 تاعجو «قئاةحلا هب كردأ الصأ ماّظنلا تيطعأو ؛ءايميكلا رس 'لع َناّيَح نب رباج

 راقثألا فيلاتو «كعارتخآ نام ألا ةعانص نأو ب قئاقدلا هب جرختسآ اهسر ىدنكلا

 نوراه نب لبسو « كمالقأ ىراب ىحي ّنب ديما دبع نأو .ب كءادتبآو كديلوت

 ىذلا كنأو ؟ كيتفتسم نق 0 كللابو « كيلمتسم رحب نب ورمعو ؛ كمالكن ودم



 لوألا ءزحلا ٠

 مّرك ناك نئل ! ىرمعلو ؛حابص نع الإ ءرملا ىسمي و« حالص نع الإ ئثلا دنش

 نإ ريقفل ىل هخيب وت الع ىنإو «لانملا بيرقل هنإ ردصي اباوجو درب ابك دهعلا
 0 1115 ( هتالو الل بتم هئاقب ازغ قيفش هتافل

 « نودبز ّن ديلولا وبأ 5” نيتراز ولا وذ هن بتكام كلذ ىف ئوضقلا ةباغلاو

 ناسنإ ىلإ رصانلا نمحرلا دبع نب د تنب ةدالو هتب وبحم ناسل نع هللا همحر

 ' :٠ ىهو هسفن ىلإ هنع اهلاوسا

 رثاعلا ب هطلغ شحافلا «هطقس نيب ؛ ليم طروملا « هلقعب ٌباَعل انأدخ امأ

 ا لإ ام بدلا ظرقت طقاسلا «هراج سيث نع ىعالا 6 هرارتغآ ليذتف

 "ل هلل ةلرمنو تدك ١ بجملا إف ؟تابشلا ف ضارقلا تفاح تفابتملا

 امّدصتم « كلاثمأ ىديأ هنم ترفص ام ىتلص نم ايدهتسم ىنتلسار كناأو ( توما

 تا داس كلا لمم كلاكشأ فونأ هيف تعدق امل ىّبلَخ هيي

 : "لم اعدم فاختو لإ ابنع لزتتس كنأ ىف كبسفن اذاك ؛هداوق كتهيشص

 ترذعأ ابنإف ؛كيلع رثت مل ذإ كتّلمو « كب نضت مل ذإ كنق ابنأ,كش الو

 70 بأ لقا ديرلا نأ ةيعاز كلم ةنانلا ف ترص امو ؛كل ةراقسلا ىف
 ترايضأت ؛ لاملاب تدرفنآ كنأ ةعطاق ؛ ءالاغو هيج تلا مسآ ةيناسفإلاو

 كتساح مالسلا هيلع فسوي َّنأ ثليخ ىتح ؛لالحلا بتاسعىف تيلعتسآو لاكلاب
 ضعب باضأ أ نوراق ناو ؛هنع تلسف كتأر زيزعلا ةأسما كزآو فن تيلشق

 اعر رصنقو «كتيشاغ لمح ئرسكو 2 تكرام لضف ' اع رثعف طنلاو « تنك ام

 مهجور كلما ىلا كولم دهاج ريشدرأو « كتعاط اًرادلتق ردنكسإلاو ؛ كتيشام

 نيريشو ب كتمدانم 9 : شرألا ةعذجو « كتملاسم [عدتسا كاعاضلاو ؛ كتعامح نع
 ترمه
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 4 ىثعألا حبص نم

 ن نيسحلا نأ نإ نانعلا عيدبلا ةن بنتك ج ::تالاحل | نرم ةلاج وار ومألا

 هةقعر نأ انهيلعت قح ىنلدق عيدبلا ن نإ : لاقف هسلحم ىف ى ذ هنأ هغلب دقو سراف

 : .هيلإ بتكف .ناسنالا عون ريغتو «نامزلا داسف لع هلل دهخلاو ءانع هفنأب خمشو

 ؟نوثلفلا تما نإو ءنويبسملا احلا هنإ «.مامإلا خيشلا ءاققب هللا لاطأ معن 7

 . داليملا طلتخآو «دادضألا تبكترآو ؛مداقت دق دهعلا ناك نإ و ءمدآل سانلاو

 دقو « ةيسابعلا ةلودلا ىنأ ؟ ااص ناك 'ّيم لوقي الفأ'«نامزلا دسف لوقي خيشلاو

 لوشلا عيكتال”" اهراخأ ىفو ؛ ةيناورلا ةدملا مأ ؟ اهلقأ انعمسو اهرخآ انيأر

 ىلكلا فكر عزلاو ءالطلا يف دمعي فيسلاو «ةيب رحلا نيئسلا مأ “ ؟ اهرابغأ

 ةرمشملا تيل : لوقي لمو ءةيمشاحلا ةعْببلا مأ دلبركو ناترلناو ءدلفلا ف رمخ ٌبمو
 الإ نويعلاو «زاجا نإ ريغلاو م ةيومألا مالا أ ؟ سارف ىب نم «' سارن كيم

 08 لوزنلا الإ لي كعب لعبد لوقي امحاصو 6 ةيودعلا ةرامإلا مأ ؟ زامعألا

 دهع ىلع مأ ؟ مالسإلا أننى تام نمل ىبوط : لوقي !محاصو« ةيميتلا ةفالخلامأ

 ةيلهاملا ىف مأ ؟ هنامألا تبيهذ دقف .« هنالفأي ذاب تكس ليق حتتفلا م موو ةلاسرلا

 : لوقي ديبلو

 بألا ل5 ىلع قا 4 يا دفت ندا

 . نام ٌبامرلاو سان شالا +: اش 39 ًّئ 1 الا جر 67

 : مالسلا هيلع مدآل ئوريو «كلذ لبق مأ
 ل هر

 ا د ضرألا خف + ل نمو دالبلا ترْيغت

 ؟ 1( ءامدلا َكّْسَيو ايف كعب نم اف ٌلمتْأ ) : لوقت ةكتالملاو كلذ لبق مآ ٠ ظ

 لهو ؟مالطإلا منا انكم تنملاف 6 : شالا درطأا نكلو «,رمانلا ذسفامو

 ناسللا رظنا يوقي نأ لبق مالسالا لأ ىف ىأ )١(



 لوألا ءزلا 604

 دس ل دس ده عري راسو -

 ..(وه الكبر دونج لعب اموإ) هتحار ىّطغبل نارطقلا ْنوُمّس دلبلا لهأ راص تح
 بيغَم دعب ءامسلا ىف ماشلا لهأ ئأر ةئاعبسو نيعبسو نيتنثآ ةنس ىف - ئرخأ

 ةدقولا رانلاك تراص تح وهلا تقتشآ مث «لايثلا ةهج .نم ةميظع ٌةرْم قّقّشلا

 : («قشمد ل ماشلا دالب رعو « اهثلث ىطغي داك ءامسلا ىف ترشتناو

 ظ لهأ عيمج نفاخ نمل رلطو 6سدقلاو « ةلمرلاو «َنوقافَو ع تلو مالمو

 هللا فشكف «هيلإ اواهتبآو «نلاعت هللاملإ اوعرضو « كالحلا مهسفنأ لع دالبلا هذه

 دلع للا ةلس ىف رصمع ةييلتملا هيلا هذه لشم تنأر دقو : - تاق

 07 ويرالا رج قوق برذلا ةههن ٠ ةميظع ةرخ ترهطظ هلآ وهو : ةلامامتو

 امنأ رظانلا لاخي ةرملا كلت لخاد قربلا .عمل املك راصف « عطاس قرب ةرما كلت ءارو

 ءاشعلا دعب عشقنآ مث « سانلا لع يول دق باذع هنأ هنم ىنلخاد ّض ةلاحم ال رآث

 نأ نم رثك أ هبئاعو ىهدلا عئاقوف ةلملابو . رصم لهأ هل هبتني مل كاذاف ليلق

 . ردقلا اذه نم رثك أ عضوملا اذه لمتحي الو ءرصحن
 9 0 مص ضد ملا © ب جدص 003 د  عصرلر ءاو

 بيع لك دلل تارقم «٠ لاع تع 6 ىلاذلاو

 ىلاثلا ددصقملا

 ( همالك لالخىف كلذ بتاكلا لاعتسآ ناي هجو ىف )

 7 عرب نمو ؛ مهرابخأو ؛ مهريسو نيمّدقتملا لاوحأ فرع اذإ بتاكلا نأ افخيال

 ٠ ةعقاو رك ذ نم هيلع درب (ىل دادتعآو « هنع لاسم هلعل بمب لع هدنع را 6 مهنم
 7 الإ جانتي ام عم « اهنم نيني لع نوكيل : ةميدق ةروص نم هب هيلع جتيوأ اهني
 نم سهأ ىف هركذب جاجتحآلا نس نم ركذ نم : هلئانسر و هتابتاكم لالخىف هذاييإ

 هه



 ءها/ ىثعالا م نم

 ىكحام بيرغ نمو .٠ اريثك اقلخ قرغأو «لزانملا مدهو «ةريزحلا دالب نم راجتس

 (ءاملا ضاغو «نوتيز ةرجش دهملا قلعتف ريغص "ىبص هيف ادهم لمح ليسلا نأ

 . ريغصلا ملسف ةرجشلاب اقلعم دهملا قبو

 اهيف علط «ةميظع ةلزْلَز نيطسلقو رصعب ناك ةثامب رأو نيتس ةنس ىف - ةبوعأ

 ضوأ لإ نضانلا لف «موي ةريسم لحاسلا نع رحبلا لازو «رابالا سوعر نم ءاملا

 مهنم كلهأف مهيلع ءاملا مجرف هضرأ ىف امم هنع رحبلا فشكتآ ام نوطقتلي رحبلا

 : ارمك الح

 «رزيش تيرخ ةميظع ةلزلز ماشلا دالبب عقو ةئامسمو نيسمخو نيتثثا ةنس ىف مث

 ىتلا دالبلا نم اهريغو «ةْيك اطنأو سلب ارطو ءداكألا نصحو «صممو «هامحو

 3 اا هللا همحر ديبشلا نيدلا رون ايراع ع عالقلاو قاوسألا تعقوو؛ اوح

 هضوع لمعو «ةبهكلا باب ٌةفيللا ىفتقملا علق ةئامصمخو نيتثثا ةنس ىف  ةدئاف

 هيف نودي اتوبات لوألا بابلا نم هسفنل لمعو ب ةبهذْملا ةضفلاب احّمصم اباب
 راجتألا سبكف ماشلاب .يظع حلل عقو ةلاعببسو نيتسو سمح س0

 . اهطوح امو ءاركعب اهس ال قرطلا عطقو

 دتمآو « هلثم عمسل مل ميظع دارحب ماشلاب رهظ ةئاعبسو نيعبس ةنس ىف  ئرخأ

 باوبأو : باشخألاو « راجشأألا لكأ ع تراروع معو ؛ماشلا ىلإ ةكم نس

 نأ نم افوخ ءاخلا نيعأ تتّسو « شارفاوةيبشسلألا سونا نس
 : قاوسألا تقّلُمو ةنيدملا ةنه ت'الثما هنأ نوُلْجَس هناش.نم ناكو ءانتن

 ةعملا ةالصل اورضحو باوبألا تسو . تاقاطلاو نك اكدلا 01

 ريح كلذكو « ةبطحلا نع هلغش حيت له بيطقلا اه ارا« ان 0 ”داف
 هنم قتف ام ةرثكل تنتناو بك لا زل ابخ هيف نوبي ماما نم انديرح ويم سأل



 لوألا ءزحلا عهد

 ١ لاقو انين ىدعهملا جرت دمتملا فلكس ىنح ةنسلا لكن لل مث ؛ هبرثأ الو

 مهقحالت نم سانلا بجعتف « هتحارح رم هفنأ ٌفتَح تام دق هنأ اودهشا

 : ةريش لع

 دجوت ل لس الو رانيد فلأ فلأ ةئام نع هاب ىشكملا تام -
 بهذلا ىماجم نم فولأ فلخ ايف ناكو ءرمأ فرح نم ةرمم الإ اهيف رخبب ةرج
 « قثاولاو« مصتعملاو«نومأملا يبل تددش دقل : داود ىبأ نب دمحأ لاق . ةضفلاو

 ىتلا عيراردلا نم هقرخأ ام الإ مهنه دحاو يح اهب ّدشأ ةقرخ دجأ ملف مهتوم دعب

 . "ىلع نوكت

 ثيراوملا ماهس لضاف درب دضتعملا سعأ نيتئامو نينامثو ثالث ةنسف - ةفيطا

 ْ : قافألا الإ كاذب بمكو «تاراوملا ٌناويد:لظأو « ماحرألا ىوذ لع
 3 ميلاقألا رثك أ قرب نومجنملا ربخأ نيتئامو نينامثو عبرأ ةنس ىف - ةفيطا

 قتح راطمألا تلق كلذ: نم سانلا ظّقحتف راهن ألا ةدانزو راطمألا ةرثك بس

 تاع دام اوقف

 1 ال نا ءانحللا واخ ره لوألا ةلاقملا ىانيس ننآ كف - ةببرغ

 اتوص كلذل سائلا عمسو لا ةوبل تنه» م ع ضزرألا ىف تبشنف ءاوحلا نم ٌةقعاص

 ءازحبأ ىهو نم نيسمخو ةئام ريدقت ديدح نم ةعطق ىه اذإف اهيلع اورْمْخ الئاه ايظع

 « ياللا نب دوم ايتكف «ضعب اهطضب قتلا« ةري دسم راذص ةيشرواج

 هنم ةعطق رسك اولواخ- هلقثل هلقن رذعتف هنم ةعطق وأ هيلإ هذافناب ناسارن بحاص

 نأ مارف هيلإ تلمحو « ةفيطا ةعطق هنم عطقف هرسك بوعف «تالآلا هيف لمعت ملف

 . هيلع رذعتف افيس اهنم عّبْط
 1مل ىرتف يلع ليس ءاج ةنايمحتو ةزشع اعدجإ ةننسس ىف - ارحل ةقيطا



 عمه ىعألا حبص نم

 ىلوصلاو «ريطتلا ف «يوزا كر .رآو «هيدشتلا ىف «زتعملا نبآو ؟ ىضاقتلا نسحو

 صيخل:ىف دش نب ديلولا وبأو« لوقنملاو لوقعملا نيب عما ىف «ىلازغلاو « جترطشلا ف

 رياجو 0 مولع ىف« ىب مع نب نيدلا ىجحمو «ةيبطلاو ةيفسلفلا نيمدقالا نك

 ٠ ءايميكلا لع ى نايح نب ّآ

 قافتآ بئنارغ

 «نينثالا موي ثعب و «نينثالا موي ملسو هيلع هللا ىلص بلا دلو  ةليلج ةيقافتا

 . نينثالا موي فوتو «نينثالا موي رحاهو

 موي مالسلا اهنيبلغ "ىلع نب نيسسحلا دايز نب هللا دبع لتق ى ىرخا ةييقافلا

 ظ , ءاروشاع موي يفرتشألا نب مهاربإ دي ىلع هللا هلتقو «ءاروشاع

 سأرر ةفوكلاب ةرامإلا رصق ىف تنأر + نيل مج نا كلل دع 0

 هللا دبع سأر هيف تبأر مث + سر ملع دايز نب هللا دبع ىدي نيب ”ىلع نب نيسملا

 بضم ىدب نيب راتخلا سأر هيف تبأر ؛ ديبع ىبأ نب راتخلا ىدب نيب دايز نبا

 :. لاق . ناورم نب كلملا دبع ىدي نيب ٍبَعصم سأر هيف تيأر مث ؛ رييزلا نبآ

 . هناكم قرافف هنم ريطتف ناورم نب كلملا دبع اذه, تثّدخ

 1مل وامل ها ينل ب بني ىلوصلا لاق ا

 «باجأف ىعد هنأ اودمشأ ليقو ديؤملا مولا سانلا رضحأ 0 ةفيطل ةّذم ضمن :

 هتينم نإ. ؛ لاقو نيمتنملا يربو سانلا رطحاف ربش ده تضم /ورأ هي
 مو :.ىدتيملا تلختساو 6 لعملا عل مث ؛.اودمشاف هبرثأ الوم اهو « هيلع تنأ

 هلأ بم تامادق 1١ ا لاقو اننم تجمل حلا نة ضمب

 ٠ انيم ىأ (1)



 لوألا ءزجلا| 4غ

 .مالكلا لع «"ىرعشألا نسحلا وبأو« لازتعآلا ف « ىلا ”لعوبأو «فالتخآلاو
 نبآو « هيلإ سانلا لاحترآ ىف قازرلا دبعو « ثيدحلا ىلاوعف«ىناربطلا مساقلا وبأو
 بهذم ىف « مزح نبآو «ةءارقلا ةعرس ىف «بيطخلاا ركب وبأو « ةلحرلا ةعس ىف « هدنم

 ياكل قيل و9 سف أع سمن و 1في وسو ءعاذتلا
 «”ىناسارحلا ملسم وبأو «ءافولاو ةباتكلا ىف ديم ا دعو «سّرفتلاو ءاكذلا ىف؛ ةيواعم

 ىناهفصألا جرفلا وبأو « ءانغلا ىف « ميدنلا 'ىلصوملا قامسإ و « مزحلاو ةمها ولع ىف

 نب رامعو «بّطلا ف« ىزارلاو « موجتنلا ف ءرشعم وبأو « ةرضاحا ىف « ىناغألا بجانص
 ع « عيقوتلا ف « ىحي نب 6 «دوحلا ىف « ىبحي نب لضفلاو « هبتثلا ىف «ةزمح

 «ناييلاو بدألاف «ظحاحلاو «ةغالبلا ف «ةيّرقلا نبآو « ةرابعلا ةعس ىف ءَنوُديز

 « ةعالخلاو نويلا ف ءساون وب أو« ظفحلا ىف« ىااذّمَْلا عيدبلاو « تاماقملا ف «ىريرحلاو

 «"ىرشحزلاو؛ ارعشلاثمألاو كلا ىف« ىزتملاو« ظافلألا فسىف « ىعاشلا جا نبآو

 داّمحو « ثييحلا ءاجحلاوف «ىعاشلا ريرح و «لدَلاىف «ىفَستلاو «ةيب رعلا: ىطاعتف

 ءوفعلا ب «نومأملاو« ملا ىف « سبق نب فنحالاو «برعلا رعش ىف « ةيوارلا

 ' اقل يرو لان قا رن فولت اى رتل 'ءاطغو هزل نيم ىف ءةلولاز

 ( ٌُبعشأو « ساتملا ىف« بتاكلا داعلاو «لسرتلا ىف «لضافلا ىضاقلاو «ةباكلا ىف

 نب نحو « هريسسفتو هلقو ءامدقلا مالك ةفرعم يف «يبارافلا رصن ونأو « عمطلا ىف

 . مامإلاو« لئاوألا مولعو ةفسلفلا ىف ءانيس نبآو «ىب رعلا ىلإ ىنانويلا ةمحرتف « قاححإ
 فيسلاو «ةرايبعلا ةعس ىف ظحاحلاو «مولعلا ىلع عالطآلا ىف «ىزارلا نيدلا رفن

 ضايررلا ف « مثيطلا نبآو « ىطسمملا ةفرعم ىف« ىسوُطلا ريضنلاو «قيقعدتلا ف« ”ىدمأآلا
 « ءانيعلا وبأو « ةغللا لع عالطألا ف «ىبارمعألا نبآو« قطنملاف « ىتتاكلا نيدلا منو

 .ةءورملا يف « داود ىبأ: نب دتحأ ىضاقلاو ؛ لْخلا ف «ديزمو « ةتكسملا ةبوجألا ف



 5 : ىنثعالا هل

 لا مانع يزال انا نه تان :تفيتلع نينا ق

 . نهملا ولغو ىلا ىف للا

 هلاثمأ ىف لثملا هب برضي, ثيحب هنامز ىف ادرف ناك نم

 ءقز رو «ليعلا (تنئاوزكولا ائرسكو «ضرألا نافوط ىف «ردنكسإلا ناك

 «راشبإلا ىف «ةمام ّنِب بعكو «مركلا ىف «”ىئاطلا متاحو «رظنلا ةدح ىف «ةمامبل

 ؛ةحاصقلا ف ءةدعاس نن سقو “بطلا 'طارقبو ءةكحلا ف سلط

 . ركب وبأو «ىعلا ىف «لقابو «نايبلاف « متهألا نب ورمعو «ةغالبلا ف «لئاو نابحو

 ةّروىف « هنع هللا ىضر باطحللا نب رمعو «باسألا ةفرعمىف« هنع هللا ىضر قيّدصلا

 هللا ىضر بلاط ىبأ نب ”لعو «ةوالتلا ىف « هنع هللا ىضر نافع نب ناهعو :ةيشل

 «ةنامألا ىف « حازملا نب ةديبع وبأو «لاتحآلا ةرثك ىف «ةيواعمو ءءاضقلا و 0

 ( ضئارفلا ىف .تباث نب ديؤو «ناءرقلا ف بنك ن -ىبأو « ةجهللا قدص ىف زذوبأو

 ْ «"ةىرعشألا قسوم وبأو « ءاهذلا ىف «ضاغلا نب ورمعو «ناءرقلا ريسفت ىف« سابع آو

 ءهبنم نب بهوو ني ذنلاو ظعولا ق «ىرصتلا ىرسكلاو « طابا ةلإ

 سايقلا ف «ةفينح وبأو «ةءارقلا ىف« عفانو ءاي ؤرلا ريبعت ف« نيريس نبآوء صصقلاىف

 « ناءرقلا صصقىف« ىلكلاو « ليوأتلا ف« لتاقمو « ىزاغملا ف قاحإ نبآو « هقفلاف

 ريرخ نب دمحو 'رابخألا وق ةقئادملا نسا وأو « بسنلا ىف «ريغصلا : ىباكلا نبآو

 « ةدابعلا ف ء ضايع نب ليضفو « ضورعلا ىف « دمحأ نب ليلخلاو ءرثألا مولع ف ”ىربطلا
 ء]عوءبيرقلا و« ةديبع وبأواثندخلا هقفىف «"ىفاشلاو « ملعلا ىف نفأ نب كلامو

 ( لبنح نب دمحأو « ثيددحلا لاجر فو نيعم نب ىحيو «ثيدحلا للع ىف « ىئيدملا 0

 «”ىزورملا رصن ن دمجو « فوصنلا ىف دينخلاو« حيحصلا دقت ف « ىراخبلاو « ةنسلا ف



 : لؤألا ءزجلا هى

 . نر ةداتق وه «نيعلا وذ ٠ نيتداهش دابق ملسو هيلع هللا لص لع «مسو

 نيديلاوذ ٠ ؛ماسو هيلع هللا لص هللا لوسر اهّدرفدحأ موي هنيع تبيصأ «ناهنلا

 دل مآ رع ةماعلا وذ . اعم هيديب لمعي ناك ىعازملاورمع دبع نب دبع وه

 ٠ اهعِني ىتح هتمامع ئئرق سبل مل هتمامع سبل اذإ ناك «ةيمَأ نب صاعلا نب ٌديعس
 ( تاما وذ . جراولنا سأر ناكء ىدثلاك ةجّدُمم هيدي ىدحإ تناك ؛ ةيدثلا وذ

 سابع نب هقلادبع نب "ىلعلو «بلاط ىبأ نب "ىلع نب نيسحلا نب لعل كلذ لاقي ناك
 ميا وبأ وه «نيفيسلا وذ . ريعبلا تانفت هبش نم امهنم تادجسلا ءاضعأ نع ال

 ٠ ديلولا نب دلاخ وه ءهتلافْيَس ٠ نيفيسب برحلا ىف هدقتل كلذب ىمس نات نبآ
 125 ىبأ اء( س] ىه «نيقاطنلا عياد : بلل غ0 ةزمح وه («هللأ دبا

 لسمو هيياع هللا ىلص ىنلا جاه ىتلا ةليللا ىف ةرفسلل اهقاطن تّقَش اهنأل كلذب تيمس

 ” 17 اذإ قلك بز ولا نب ةورصوه « كيلاعصلا ةورع ٠ ةئيملا لإ اهوأووه

 . . هللا كانغأ الف كلذب نغتسن مل فا : أ. لاقم ارو اس ءاليعأ ذحأ

 . هكرذي ال سرفلا نإ ىتح سانلا ئدعأ ناك « ةكلس نب كيل وه « بام

 لا ىضر نافع نب َناََّع ىلاوم نموه لبقو  َناَفَطَح نه لجر «سارعألا ليقط

 ةيمأ ىئ أ هزيل بف هلإو ةوعد ريغ نم اهيتأيف سارعألا عبتت ناك « هنع

 هّنبآ ائزغأ هنأل : ديشرلا ٌنوراهوه سايعلا نبرابج . زيزعلا دبع سرب ٌرمع وه
 ملا جورسلاب باد فالآ ةسمن مهنم ذخأو ءافلأ نيسمن مهنم لتقف مورلا مساقلا

 ازرغو ءافلأ نيعب أ مهنم لتقف كرتلا دالب ناهام نب ىسيع نب لع ئزغأو «ةّضفلا

 نه «قراط تآنب ٠ موزلا كلم نم ةيزحلا ذخأو قه حتتفف مورلا دالب هسفنب وه

 .لثملا نهب برضي « نهدي نيم + سمث دبع نب ةيمأ نب قراط نب ءالعلا تان

 ك ل س ةدام ىف ناسللا رظنا فيحصت وهو ماللاب ليلس لصالا ف )١(



 ؛١ ىشعألا حبص نم

 ىأ نب باتع « ىراصنألا ةدايم ن عم سيق « ضاعلا نب دسأ نب دلاخ نبأ

 ة5ب أ نب هللا دبع 6 َيِراَرَْلا ردي نب نيضح نم ةجراخ نا 01 كش ا كقير

 ٠ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نلوم

 دولا نوفؤرمملا تاع
 وهو دولا ةحاطوب ةريثعلا دحأ هللا ديبع رب ةملط وهو. 010

 هللا دبع نب ةحلط وهو  مهاردلا ةحلطو ؛ ىميتلا رمعم نب هللا ديبع نب رمع نب ةحلط

 ”ىلع نب نسحلا نب ةحلط وهو يخل ةحلطو ؛ قيدتصلا ركب ىبأ نب نمحرلا دبع نبا
 ةحئأمو؛ ىرعأا فوع نب هللا دبع نب ةحاط وهو  ئدنلا ةحلطو؛ بلاط ىبأ 9

 : عاريا فلَخ ن هللا دعو ةحبلط وهو - تالا

 ير اا ور نأ يرام مب قر خل بكا داوزا

 نو رم نب هلأ دع ن ةرثلاو وصف نب ىزملا دبع نى لطلا سد
 ا ل 1 ل ع : و .

 ٠ مهدوخا طق رفس ىف دحأ مهعم دؤزتي مل مهنأل كلذب اومت موز

 هبقلب رثألا لهأ دنع رهتشأ نم

 ربخأف د مول بيصأ «عراصنألا سها ع نأ *لظنح وهو «ةكئالملا لسع

 «ةدابع نب دعس وه «نملا ليتق .٠ هتلَسَع ةكئالملا نأ سو هيلع هللا لص ىلا
- 

 وه ِسذلا يح . نيبصح نب نازمع وه«ةكئالملا غاَصَم ٠ نيا هلئقف رك ىف لا 04
 وه نيتداهّشلا وذ ٠ ٌليللا ناك نأ ىلإ ٌلحنلا هتمح «حلفألا ىبأ نب تباث نب مصاغ

 ىدوبيلا نيد ءاضقب ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرل دهمش « ىراصنألا تباث نب ةمّرتش
 هيلع هللا ىلص ىبنلا ربخ نع ادامتعا ءهاّقو هنأ اسو هيلع هللا ىلص ّىنلا ربخأ نيح

 : هحرشو سوماقلا نم حيحصتلاو خانلا نم لق قبس وهو ةعيب ر و 1 ةيلشض لما ف )0(



 1 لوألا هزحلا ع

 كولملا نم تاهاعلا باعصأ

 ناك ناو رش ونأ سرفلا كلولم نمو ٠ فتخأ ناك «ردنكسإلا نانويلا كولم نم

 نابعتلا ءصربأ ناك «حاّضولا ةميذجج برعلا كولم نمو ٠ جرعأ ناكرحدزي « روعأ

 ديزي «رْخحبأ ناورص نب كلملا دبع ءافلخلا نمو .رعشلاو نينيعلا رمحأ ناكءرذنملا نبآ

 « قرزأ رقشأ راسا ناورم « لوخأ كلملا دبع نب ماسه « مَتْفَأ كلملا دبع نبآ
 )1 يزااب اهداخ دل ترددت عاملا هوبأ ناك تح ء ةّصلقتم ايلعلا هتفش ىداحلا لوم

 . نينتلا بقلب انيمت دوسأ ناك"ىدهملانب ميهاربإ « قبطأ ىسوم :لاق هاف حتفو لفغ

 بَ وبأ « لوحأ لهج وبأو « جرهأ بلاط وبأ مهريغو شرق فارشأ نمو

 ناكاراسم فنحأ ءارسيغ نت حالا : ذا ىلا « دايز كلذكو « كلذك

 نب ثراحلا كلذكو « صربأ دايز نب عِيبّرلاو . نكّذلا لئامءسأرلا لعَص«نانسألا

 كاذكو ءمصأ َامْلَسلا ةدييع ناكو « ةبطق نب نسحلاو « مير نب نميأو « ةرّلح
 بدأ ضاشلا رك ألا نيقرملاو ءيهاشلا تبكلاو نيس نبا

 رداونلا بادصأ

 نبا «نسيدنملا وبأ «ريعلا وأ ا نعنلا وأ 3 عمطلا عمقا 3 قع ىبأنبا

 + ةىدملا ديم نضادملا

 . مالسإلا داوجأ

 ديعس « بلاظ ىبأ نب رفعج نب هللا دبع « بلطملا دبع نب سابع نب هللا ديبع
 د 292, 2غ صم

 101 2 2 ولع نهاد © ةيهأ نب صاعلا نب ديعس نب صاعلا نبأ
, )21 

 هللا دبع نب دلاخ «"”ىميتلا رَمُعَم نب هللا ديبع نب مع «ماّعلا نب ريبزلا نب هللا دبع
 ٠ ىسيمتلا مث ىقرقلا رمعم نب هللا ديع داوحلا مسا ديرفلا دقعلا ف (1)



 44 ىنثعألا حبص نم ا

 راتخلا : نايفس ىلأ نب ةبتع « متاح نب ىدع«"لجبلا هللا دبع نيريرح ىف رتخألا

 ورمع « نيسحلا نب سهاط ؛ ةرْفص ىبأ نب بنهم مسي نب فنحألا دش نبآ

 رلفبلا تلا 0

 3 قتملاو « سهاقلاف ءافلكلا كارو ام كولملاو ءافاخللا نم هانيع تاع نع

 ماصمص «ةرنساك ألا: كولملا دحأ ناورش ونأ نب مرهف كولملا نم اأو ؛ ىفتكملاو

 . "ىناماسلا روصنم نب حون نب روصنم «هيوب نب ةلودلا

 ءابسك نب بالكن ب ةرطُي < ساسلا فازضأ نمرضلا ب 00
 نب نايفس وبأ ؟صاعلا نب كحل ؛بلطملا ديع نب سايعلا ؛ مشاه ْنب بلطملا ب

 نب لفيت نإ «ىدع نب معلم ؟بلظملا دبغ كرر سال ن ثراحلا ؛برح

 خب ةثع ؛ ةريشملا نب ماشه نب ثواسحلا نب نعرلا دي ن2 |, نا

 دقض ن ضخ ندا ١ 3 هس ني لادم ن تادع 2 "لفملا دوفسس

 نا ؟بزاع نب ءارعلا ؛ مقرأ نب هللا دبع ؟ ىراصنألا هللا دبع نب رباج ؛:ىدسألا

 ةمزرع ؛ ءستملا ةملا نب د ةماعد نب ةداتق ء ىدعاسلا ديس وأ ؛؟تباث نأ

 سايعلاوبأ أ ىلشمنلا مزاح نب ةميذج ىوزخما ةريغملا نب هك افلا + ىرهزلا لفؤوت نبا
 ظفاحلا ريبكلا يذمرتلا ء ئيضلا مسقم نب ةريخملا ب نادي نب ذيز نب لع ردا
 نب راب عملا ءالعلا وبأ ؛ ىوخألا هديس نب ؛"ىرصملا ىعاشلا روصتم هيفي

 <ووكلا 27 داس اش ءانشلا مآ ؛ ىلا هلقلا أ

 "ىرصرصلا ؛ "ىطاشلا مساقلا وبأ ؛ ألا لضورا تتح ليلا د افلا

 ىرغلا ةصّلخ نب هللا دبع وبأ ؛ ىرصحلا ىنغلا دبع نب "ىلع نسحلا وبأ ب نعاشلا

 ٠ طابا نب هللا دبع وبأ ب ىوحنلا

)15( 



 لقألا ءزملا 551

 قا هلوط ناك ىناسغلا مهبألا نب ةلبج نإ لاقي و ؛ هيبأ م ٌلوطأ سابعلا

 ٠ أربش رشع
 هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع ناك : ىلاعثلا لاق “رصقلا ةياغ ىف ناك نم”

 نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ ناكو ؛ هرصق نم هنوزاوي سوُلُخا داكيرصقلا ديدش
 ” 111 بقل كانو سقلا ايرقن ماعلا ةئطملا ناكو ءاحادخد اريصق فوع

 ناك ةرع ريثك نأ يراوتلا ضعب ىف تأرو ءاّدج ازيصق ىعاشلا ةمرلا وذ ناكو

 : لبق هيفو رصقلا نم ةياغ ىف نسه نب سابعلا ناكو ؛رابشأ ةثالث هلوط

 اًداش ىذلا دهَاو لْضَملا ىلإ ٌرظنآو « ريصق نم ساّبعلا نإ نظن ال

 | ا رجلا نافتسأ نول ىف ع امركم ولا موت موجتلا نإ

 نب ورمع «هيبأ نب دايز «نايفس ىبأ نب ةيواعم “ برعلا نم ءاهدلاب فرع نم”
 . ىعءازجلا لطم هللأ 3 (ةداع ن 2 ْن 0 ؛ةبعش نب ةريغملا (« صاعلا

 رز 211 نب ناوي نب ةيواعم يب نب ىعاع “ قبلا نإ مهنم بسن نم“
 «نايفس ىنأ نب ةيواعم نب هللا دبع «ماشه نب صاعلا ٠ نأوسه نب كلملا دبع نبأ

 لع

 . صاعلا نب ديعس نب صاعلا « ليهس هوخأو و رمع نب لبس

 ناقس وأ رف نم مه : ىباعثلا لاق “ مالسإلا لك ف مهولق ةفلؤملا ”
 ع 8 ملف وو وع

 «دوسأألا نب رابهو « ىزعلا دبع نب بطيوحو «ورهت نب ليهسو «برح نبا
 نمو . ىدع نب ساو 6ةبمأ نب ناوفصو « مازح نب ميجحو « ماشه نب ثراحلاو ىف ل ا 3 و

 نب سابعلا ماس ىب نمو ٠ ساح نب عرقألا ممم نمو ٠ نصح نب ةنبيع ةرازف 25 4 ع 6 3 0 1
 . ثراحلا نب ءالعلا فيقث نمو ٠ سايب

 2و

 كلذك ةبْعّش نب ةريغملا « كومريلا موي هنيع تبهذ « سبق نب ثعشألا . كلذ دعب



 33 ' 2 ىثثعألا حبص نم

 ليلا ع نأ الإ هل توم الو لجر الإ هل دوب ال نينس ريثع ثكم لجر

 7. نيروكذملا ةثالثلا هدالوأ ١ و د نأ نآ

 رثك أ هدلو دلوو هدلو نم ائأر 3 مم لك تمي مل مالسإلا ىف لاجز ةعب رأ

 هيلع هللا ىلسم هللا لوسر مداخ كلام نب سنأ مهو «هريغو ىياعثلا هلاق ايف ةثام نم

 ناولس نب رفعجو «ىئيللا رمع نب نمحرلا دبعو «:ىدعسلا ءارب نب ةفيلخو « لسو
 : سو دلما ل ا لس ابأ هلدب ركذي نم مهنمو ؛ ىهثاحلا

 ريق بلطملا دبع نب سابعلا ونب مهو «دعابت ّدشأ مهروبق تدعابت ةوخإ ةسمخ

 «ماشلاب لضفلا ربقو ءةيقيرفاب دعم ربقو «ةنيدملاب هللا ديبع ربقو «فئاطلاب هللا دبع

 . دنقرمسل مك ربقو
 ”ىدنكلا ثراحلاا نب حيرش وهو ةنس نيعبسو اسمح مالسإلا يف ىضق ضاق

 ل ةروكذملا ةدملا مامت ىلإ اهدعب امو رمع ةفالخ اهب قبف ةفوكلا لع رمع هاضقتسآ

 . ريزلا نبأ ةنتف ىف ءاضقلا نم اهيف عنتمأ نينس ثالث اىوس اهنم لطعتي

 ريهاشملا نم ةعامح فاصوأ

 «-لعو « ناثعو «رمع يف مْلَصلا ناك : ىلاعثلا لاق“ ملَصَأ ءافلخللا نم ناك نم *

 . ءافلحلا نم علصلا عطقنآ مث لاق ؛زيزعلا دبع نب رمعو حلا نب ناورصو

 يكلار كلا ومع هلل ىذر باطلا نب رمع ناك لوطلا ةياغ ىف ناك نم ”

 ؛ضرألا ىف طخت هالجر داكب بكي اذإ تاج ى دع ناكو ؛ هلوطل نوع سا
 ؛ةماس1ّاو لوطلا ةياهن ىف ةدعاس نب ل « ”ىلجبلا هللا دبع نب ريرح كلذكو

 ناكو م هلوطل بكار هنأ نظ « شام وهو ىئارلا هاءر اذإ دايز نب هللا دسبع ناكو
 _ ع ُ 3 . 5

 هدو «هنم لوطأ هللا دبع أ ناكو « لوطلا نب ٍةياغىف سابع نب هللا دبع نب "ىلع

 مم نثح ٠



 لوألا ءزيحلا 5

 الع رمللا ءاروام يب>اص كيلزأ فورعملا ناكروكرومينل عفو دقو : تلق

 جياهلا ىلإ دنهلا نم حتف دقق هنإف «كلذ نم رثكأ وه ام ةرجهلا نم ةئامهاعلا سأر

 لك ىف سوُمرلاب ىنبي ناك ىنحئص« الام قلما نم مياقإ لك نم لتقو ؛ ىنيطنطسقلا

 سلا ١ ل قاعتن تئارغ

 - ةسايرلا وأ ةمامالل حلصي ملء ليلج ديس مهنه لك «دحاو نمزف مامعأ ونب ةثالث

 دم هنبآو سابع نب هللا دبع نب "لع مهو ؛«كلزك د همسأ نبآ مهنم لكل ناك مث

 رفعج نب هللا دبع ْنب "ىلعو « دم هنبآو بلاط ىبأ نب "يل: نب نيس ا نب ”لعو
 نإف « ملاغلا ىف قفتي ام بئاررغ نم اذهو ظحاحلا لاق . دم هنبآو بلاط ىنأ نبا

 3 ظ 921 هيف فراش ل سا اذع
 هنبآو صاعلا نب ورمع امهو اديدش اب راقت رمعلا نم امهننب ام براق نبآو بأ

 . كلذ لثم دهعي الو ىلاعثلا لاق ٠ ةنس ةرشع ثالث نسلا ىف امهمبب ناك هللا دبع

 ثدحملا 0 ةديبع نب ىسوم امهو اديدش ادعابت نسلاىف اهميبام دعايت ناوخأ

 : اههزيغ ىف كلذ لثم فرعي ملو ةنس ةئام نسلا ىف امهنبب ناك هللا دبع هوخأو

 بلاط ىبأ دالوأ مهو « نينسم رشعب رخآلا نم نسأ مهنم دحاو لك ةوخإ ةعبرأ

 رفعجو «نينس رشعب رفعج نم نسأ ليقعو «نينس رشعب ليقع نم ّنسأ بلاط ناك

 : ٠ نينس رشعب بلاط ىبأ نب ”ىلع نينمؤملا ريمأ نم نس

 نانثا مهنم دحاو لك نسو دحاو موي ىف اولتقو ةدحاو ةنس ىف أودلو ةوخإ ةثالث

 هلهز م آن بأهل دالوأ كردمو «دايزو « دي ص مهو « ةنس نوه زأو

 , رداونلا بئاررغ نم

 . يجبر زخت ةصالخلا نم لعي اك ىذبرلا نع فيحصن وهو ىزريبزلا لصألا ىف )1(



 ؛؛ه قدعألا حتبص نم

 - نسح رصانلا مثب عفن دمحم رصانلا نب ىحاح رفظملا مثى دم رصانلا نب نابعش لماكلا

 « ىحاح رفظملا نب دمحم روصنملا مث دم رضانلا نب حاص حاصلا مث دن رصانلا أ

 ىحاح حلاصلا مث« ىلع روصنملا هنبآ مثء دم رصانلا ن نيسح نب نابعش فرشألا مْ

 ىناثلا وهو رضملا ناطلس رف رصانلا مث.قوقرب سحاظلا مث لس نا دنا نأ
 : سداسلا نوكي 20 ملعأ هللاو

 دوش بر
 تام « سرفلا كولم دحأ فاّكأألا وذ روباس وهو ؛ همأ نطبىف وهو كلم كلم

 نم نوكي نأ الع همأ سأر )لع جاتلا اودّقعف + هاوس دلو هل نكي لو لمح وهو هوبأ

 . هوكلم هتعضو املفء ناك نم اتاك كلملا وه اهنلع د

 نب مارب فب مارهب مهو «دحاو مهمسآ ٌدِجو بأو نبآ سراف كولم نم ةثالث

 لاق . ثراحلا نب ثراحلا نب ثراخلا برعلا نم ناسغ كولم نم مهلثمو ؛ مارهب

 تاداس ىف طألا اذه نم ءاجدقو ءاسؤرلاورباك ألا ىف الإ عقبال قسانتلا اذهو : ىبلاعثلا

 ٠ طبسلا نسحلا ن نسحلا نب نسل مالا |

 ةلولم ةثالث امهنم داو لك لتق نيع امبنم ذحاو لك مسآ لقأ نايمالسإ ناكلم

 ذيعس نب ورمع لتق ناورس نب كلملا دج ايقيحأ بع مهنم دحاو لك مسآ لؤأ

 روضنملا رفعح وبأ ىناتلاو . ثصشألا ن قبح نب نكلا دبعف سرلا ن 0

 ىلع نب نمحرلا دبع همعو نمحرلا دبع همسآو ىناسارلا ملسم ابأ لق هللا دبع همسآ

 . ناسارخ ىلاو نمحرلا دبع نب رابحلا دبعو

 «لجر فلأ فلأ نم رثك أ مهنم ذعاو لك لتق مالسإلاىف ةعبررأ : ىلاعثلا لاق

 ٠ ىققربلاو «كبابو «ىناسارحلا ملسم وبأو «فسوي نب جاجا مهو
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 رصنتسملا اوعباب مل مهنأ ءافلخلا عي رات ىف ةتابن نبآ نيدلا سمش خيشلا رك ذ دقو

 دعب نم نوكيف ذئنيحو «سداسلا عل ريطتلا نم ارارف هوداعأ مث هوعلخ روكذملا

 هجوتو سرب سهاظلا هب نأ ىذلا «دمحأ رصنتسملا مث روكذملا مصعتسملا اهلا

 مصعت ملا هنبآ مث « ناولس ىفكتسملا هنبآ مث « دمحأ احلا مث « ةيرصملا رايدلا نىإإ

 « لكوتملا هنبآ مث « ىفكتسملا نب ركب وبأ دضتعملا مث « عافع مهاربإ قثاولا مث «دمحأ

 رصعلا ةفيلخ سابعلا لضفلا وبأ نيعتسملا مث ءرمع قئاولا مث ء ايركز مصعتسملا مث
 .هسمأ نم نوكي امو سداسلا نوكي نم ملعأ لاعت هللاو سماح وهو همايأ هللا مادأ

 برغملاب مهنم ناكنييمطافلاب نوفورعملا نويديبعلا كلذكو : ىدفصلا حالصلا لاق

 ' رصحب مث برغملاب ةرهاقلا ىناب راو ءروصنملاو هللا سمأب مئاقلاو«”ىدهملا هللا ديبع
 « ظفاذاو ء سعآلاو « ىلعتسملاو ءرصنتسملاو «رهاظلا مث ٠ هتخأ هتاتقفك احاو ءزيزعلاو

 كلف بويأ ونب كلذكو لاق . مهرخآ وهو دضاعلاوءزئافلا مث  لتقو عفن رفاظلاو
 لداعلاو «نييلا حالص نب لضفألا هوخأو «زب زعلا هدلو مث« نيدلا حالص مْطَوَأ رصم

 مهنم "نراك مث . علفن ريغصلا لداعلاو ءهدلو لماكلاو «نيدلا جالص وخأ ريبكلا

 فرشألا مث ءرذدلا ةرجش ليلخ مأ مث ءهاش ناروت ظعملا مث«بوبأ نيدلا من حلاصلا

 كولم كارتألا ةلود كلذكو : لاق . ةتسلا لكي نم مهنم نكي ملو عبازلا وهو ىسوم

 ديعسلا هنباو «سربيب ىهاظلاو ءزطق رفظملاو ءروصنملا هنباو «كيبأ زعملا مهَوُأ رصم
 ٠ نوواللق روصنملا كلملا ناطلسلا كلمو ؛ علفخ شمالسلداعلا هوخأو « كرب

 تعي ملاك هموينم هعلخلا هبذدتعي ملو ارديب مظعملا مث« ليلخ فرشألا هنبآ مث: تلف
 « نيجال روصنملا مثءاغبتك لداعلامث«نووالق نب دمح رصانلا مث « ءافلخلا ىف زتعملا نباب

 . كك فرشألا مثءدمم رصانلانب ركب وبأ روصنملا مث, علف ريك احلا سربيب رفظملا مث
 مث« دمر صانلا نب ليعامإ حاصلا مث.دمح رصانلانب دمحأ رصانلا مث« دم رصانلانبا
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 25م ”ىننهبلا نيدلا زب يبشلا اهآو ايزلرب تناك سابعلا ةئيعتسلا سر هبلإ راشملا
 لق هل لوقي ؤهو «مونلا ىف هنغ هللا ىضر بلطملا دبع نب سابعلا ائأر « ةفرشملا

  سابعلا هيمسف دلو هل دلو اذإ (هللا اره لكوتملا ىنعي) «دبع ىداول

 وحن ةفالخلا هشيالو لبق هتأشلأ ىذلا دهفلا ازع مالكلا ف كلذ ؟ ذ ىتايسو

 . ةسماخلا ةلاقملا ىف ذوهغلا ةلدع ىف رطافلل اناخثمآ نينعس نامث

 لؤأ ذنم نيدلا أب موي سداس لك نأ نوري سائلا : ىلوصلا لاف (ةبوجعأ)

 ءملسو هيلع هللا ىلص ىنلا « عام نأ ديال مالسإلا
 تامر « ناو ةرمقر كك وار

 هللا كيغو « كلملا دبغو 6كاؤرسعو «ةيواغفو 6ديؤز و ؛ةي واعف مث ٠ علفن نسمعاو

 ءزي زعلا دبع نب رمعو ؛ كلملا دبغ نب ناولسو  كلملا دبع نب ديلولا مث. علفن رييزلا نبآ

 .ديلولانب ميهارباو «ديلولانب ديرب مهنه ناك مث. علفن ديزي نب ديلولاو « ماشهو «ديزيو
 . ىغلأف ةئس مهم ددعلا مث نم ةيمأ ن نم هدعب نكي ملو مهرخآ وهو دج نب ناورو

 «ديشرلاو« ىداهلاو:"ىدهملاو ءروصنملاو« حاّقسلا ناكف ةيسابعلا ةلودلا ثناك مث

 . علفن نيعتسملاو ءرمدقتملاو « لكوتملاو « قئاوااو ء مصتعملاو «نومأملا مث . علفن نيمألاو

 مث . زثعملا ةئتف ىف علفل ردتقملاو « ىفتكم او « دضتعملاو « دمتعملاو « ىدتهملاو هزتعملا مث

 سأر## بحاص.لاق . همويوف هعلا زثعملا نبا ةفالخجب ةتعيرلو ب لتف مث ةفالفلا لإ در
 مث ءقيملا مث «ىضارلا لع سهاقلا مث:©«فراغملا تفئاطلا ىف ىتلاعشلاو ”معيدنلا لام ٠

 .'«مئاقلاوءرداقلا مث : ىدفصلا حالصلا لاق. علفم عئاطلا مث « عيطملا مث «ىفكتسملا

 :ءىضتسملاو « دجتئسملاو « ىفتقملامث , علفم دشارلاو « دشرثسملاو« رهظتسملاو ىدتقملاو

 . دادغب الع هثاليتسأ دنغ وك الوه مايأ لثقو عاف مضعتسم او « هاظلاو « رضانلاو

 لبق طقسأ هنإف هلثم قيلي ال ىدفصلا حالسصلا نم شحاف ظلغ اذه ؛ تاق .

 . سداسلا وهو رصنتسملا مهعتسملا
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 « ناب !ههبثان وهو ىدهملا ةزبأ ثامو ىداهلا سوم وهو ؛ ديلا بكر ةفيل

 ديربلا بكرف بيضقلاو ةدرتلاو متاحا هسيلإ هجوو ةعببلاو ربخلاب ديمشرلا هيلإ بتكف
 بكر ةفيلخ فرغب الو «"ىدهملا ثوم .نرم اموب رشع ةثالث دعب ذادغب ىلإ ىأو

 ظ ٠ هريغ ديربلا

 لكوتملا اسهو ءاعب رألا موي ىف امهنم لك لتق رفعج امهنم لك مسآ ساتفيلخ
 .ةردقملا

 رصم ةفياخ ”ىمطافلا هللاب رضنتسملا وهو ؛ةيلاوتم ةنس نيتس ةفالحلا ىلو ةفيلخ

 نايفسس ىنأ نب ةيواعم ةيالو تزريقتسأ لاق “ فراعملا فئاطل ” ىف ىبلاعثلا نأ الغ

 ْ . ةفالخ اهنم نورشغو ةرامإ اهْنم نورشع .ةنس نيعبرأ

 ملخ هعب عب وب ءرتغملا نب هللا دبع وه « موي ضعب وأ اموي هتفالخ تناك ةفيلخ
 غتخأو برهف ةقاعلا مهنواعو ردتقملا نامل هيراح دغلا .ىرم ناك ابملف «ردتقملا

 ش ْ : هب رفظ مث

 دالوأ ماشهو «ديزيو « ناعاسو «ديلؤلا مهو ءةفالحلا ملم لك كلو ةوخإ ةس نأ

 ٠ ناورم نب كلملا دبع

 (بهالكو هلل عئاطلاو قيدسصلا ركب ىبأ ئوس ىح هوبأ .نرم ةفالسملا لب مل

 نيمألا دمعو ةمطاف نم لع نب: نسما ئوس نايمشاه هاوبأ نم ةفالحلا لب م

 . ةديب ز نم ديشرلا نبآ
 لضفلا ىبأ هتلاب نيعتسملا نينمؤملا ريمأ ئوس سابعلا هممسآ نم ةفالحلا لب مل

 ءافلإلا دالوأ ىف مدآلا اذه ةرثك 'لع ءرصعلا ةفيلخ دم هللا !لء لكوتملا نب سابعلا

 نيعتسملا نيسنمؤملا ريمأ ىنربخأ دقو : ثلف ٠ .ربك ألا مهد مسآ هنوكو نييسابعلا
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 لبقو هنيعب عضوملا كلذ ىف لجرت مث ىدهملا نب ميهاربإ هل فقو مصتتملا فلختسا

 ىنآ هللا ةبه كدبع نينمؤملا ريمأاي : لاقو « هدب لظ هللا ةبه هنسأ هنم ىندأو هدب

 .امهشاو نيتفيلن كلذ لثم فرعي الو ىلوصلا لاق ٠ مهرد فالآ ةرشع هل أف

 ىن ءافلخ نم نراثلا وهف « مصتعملا وهو «ةينامت الع اهلك هروما ترح ةفيلخ

 ناكو « ةنس نوعب رأو نام هرمعو « ةئامو نيعبسو نامت ةنس هداومو < سايغلا

 ةينامك فلخو « مايأ ةينامثو رهشأ ةينامثو نينس نامث كلمو « ديشرلا دالوأ نماث

 0 ةينامو « مهرد فلآ نيرشعو ةينامو «راند فالآ ةينامثو «تانب نامثو « نينب

 مث نمو لوألا عيب ر رهش نه نيقب نافل ىفوتو «تاحوتف نامت هلو «ةباد فلأ

 . نمثملا ىمس

 . نر ناورم وهو « ةوخإ دالوأ ةرشعو «ةوخإ ةرشعو دالوأ ةرشع هل ةفيلخ

 0 دمنو ةرمغو « 552 «زيزعلا دبعو « ةيوواعمو 6 كلملا دبع ةرشعلا هدالوأف محلا

 ( كلملا دعو ءدخاولا دبع 2 دوادو « بورأو هللا دبعو « هللا ديبعو ٠

 نمحرلا دبع ونب رمعو « ناعو « برحو ؛ حلا نب ثراحلا ونب دعسو «زبزعلا دبعو

 . محلا نب ىحيونب ىحيو «ناياسو «فسويو ءمحلا نأ

 عيرأل تبسلا ةليل ىهو؛ ةفيلخ اهبف ىلوو« ةفيلخ اهبف تاهو« ةفيلخ اهيف دلو ةليل

 « ىدامللا اهبف تامو « نومأملا ايف دلو ؛ ةثامو نيعبس ةنس لوألا عيبر نم تبقي

 . نامزألا نم نمز ىف كلذ لثم دهعب الو ؛ديشرلا اهبف فلختساو

 ©« نومأملاو ديشرلا امهو ريك اساس نيب رخآلا نأ امهدحأ ناتفياخ ]
 وخد را

 . سوسرطب نومأملا ربقو سوطب ديشرلا ربق

 ٠ ختانلا لق نم ةوخالا تطقسو ةوخا دالوأ دودعملا )00(
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 "قلاب هل تادلو كلملا دبع نب ديلولا ةجوز درحدزي نب زوربق ثنب. هاسو (ناتفيلخ
 . ٠ ديشرلا ٌنوراهو ىداحلا ىنموم "ىدهلل تدلو نارُزيكماو «ةفالملا اًيلوف ميهاربإو

 «ةيواعم نب ديزي تنب ةكئاع ىهو « ةفيلخ مهنه لك امر رشع انثا اهلل ةأرمآ

 كلابلعو ورش أ دي 7 0 . « اذتح نافس ىأ ني ةيواعمو ءاهوبأ ديزي

 ديلولاو ءاهتبا كلملا دبع نب ديزي ءاهومح حلا نب ناورضو ءاهجوز ناورم نبأ
 )0غ(

 ٠ اهجوز دالوأ كلملا دبع ءانبأ ماشهو ناملسو

 وخأو «روصنملا اهدج ؛ روصنملا نب رفعج َتنب ةديبز سابعلا نب نم اهلثمو
 نومأملا اهجوز انبأو « نيمألا اهنباو : ىدهملا اهمعو «ديشرلا اهجوزو «حاّمسلا اهّدج

 . لكوتملاو قثاولاو مصتعملاو

 هيلع مس ديشرلا يراه ف ( هّدج ٌرعو هيبأ معو همع ةفاللنا هيلع ملس ةفيلخ

 هيبأ ع دم نب سابعلاو «روصنملا نب ٌنايلس
 مع ىلع نب دمصلا دبعو «”ىدسهملا

 . روصنملا رفعج ىبأ هدج

 هيلع ملس ؛ لكوتملا وهو« ةفيلخ نبا مهنم لك ةعبس هتيب لهأ نم هيلع ملس ةفيلخ
 «نيمألا نب هللا دبعو « نومأملا نب ناولسو « مصتعملا نب دمحأو « قئاولا نب دمحأ

 ٠ ىدهملا نب روصنمو «ىداسملا نب سابعلاو «ديشرلا نب دم وأو .

 دب هنبآو وه هدب ةلبقملا لبق مث ةزئاجي هنبآ زاجأف ةفيلخ دي هنبآو وه لبق ةفيلخ

 ميهاربإل فقو « مصتعملا وهو ؟ ةزئاهلا كلت لثمب هنبآ زاجأف ةفيلخ وهو الؤأ لبقملا

 لبقف نوراه هنبآ هنم اىندأ مث هدب لبقف مدتعملا لزن مث هتفالخ مايأ ”ىدسهملا نبآ

 اماف «هرد فالآ ةرشعب هل ىمأف ىبآ نؤراه كدبع نينمؤملا ريمأاي لاقو « هدي

 . هبنتف اهب لثملا ىف اذكو طقف ةعسن دودعملا (1)

 . لصألا ىفاذك (؟)
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 ثنب ةجيدخو ءامهمأ ا هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب ةعطافو « امهوبأ بلاط

 : امه كلي وخ

 « اهوبأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ؛ ٌةمطاف رهتصلاو بسنلا ىف ءاسنلا فرشأ

 لهأ بابش اديس نيسحلاو نسحلاو ءاهجوز بلاط ىبأ نب لعو « اهمأ ٌةحيدحو

 . اهادلو ةنحلا

 نم ةعبرأ هبلإ جوت 6 َناْنَع نب ؤرمع نب هللا دبع ةرهاصملا ىف سانلا فرشأ

 « ةشناغ هقنب كلملا دبع نب ناهلسو 6 ةديع هتنب كلملا دبع نب ديلولا جوزت ؛ ءافلخلا

 ىيلاعثلا لاق : يقر هتنب كلملا دبع نب ماشهو «ديعسس ّمأ هتنب كلملا دبع نب ٌديزيو
 : وه الإ ءافلخ ناتخأ ةسرأ دل لجر فرعا

 ءافاذناب قلعثت رومأ بئازغ

 «ةلعو «نائعو ءرمعو ءركب وبأو ءلسو هيلع هللا لص هللا لوسر اهّدو ةأرسا

 ب نافح نب نايم نب ورم نب فا دبه نب دم دنيا ايف سر

 ءامسأ ةورمغ مأو «رييزلا نب ةورمع نب ناؤع تنب ةحيدخ اهمأو ؛ حيدملا دمي اهوبأ

 كنب ةسطاف نيسلعا مأو ؟ "ىلع نب نيمسملا تنب ةمطاف حّيدملا مأو كب ىبأ تنب

 هللا ديبع تنب قاحا مأ نيسلحا تنب ةمطاف مأو ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسي

 لك دلو نم ىهف «باطحلاا نب رمع نب هللا دي تب يني ورمع نب تا دبه م

 نير فلانا

 لوسر تشب ةمطاف ؛ نيتفياخ ٌنهنَه ةدحاو لك تدلو مالسسإلا ىف ةوسل عبأ

 ةدالوو ؛ ةفالحلاب مل عسب دقر :نيسلاو ندملا تذلو ء سو هيلع هللا ىلص هللا

 امهو ؛لاهلسو َديلولا هل ثدلو ناورم نب كلملا دبع ٌةجوز ةيسْبعلا سابعلا تنب
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 فرعي الو ”ىبلاعثلا لاف ٠ ةعارُت بيرح ىف دلي وخت لثقو «راجفلا برح ىف ماَوَملا لثقو
 . ريبزلا لآ الإ دحاو سل ىف نونوبغم ٌةنس مجعلاو برعلا ىف

 ليغام#“| نم لك ناك « ةفينح ىبأ نب دامح نب ليعامسإ هقفلا ىف سانلا قرعأ

 ٠ رظعألا مامإلا ةفينح وبأو اهيقف دامحو

 ' هللا ىضر ىرعشألا سوم ىبأ نب درب ىأ نب لالب ءاضقلا ىف ساسنلا قرععأ
 ايضاق ىسوم وبأو «ةفوكلا الم ايضاق ةدرب وبأو «ةرصبلا 'لع ايضاق لالب ناك « هنع

 ٠ هنغ هللا ىضز رمع نينمؤملا ريمأل

 به سابعلا نإف « عيبّرلا نب لضفلا نب سابعلا ءافلخلا ةباجس ىف سانلا قرمعأ

 روصنملا بجح عيبرلاو «ةرازولا هنع دلقتي نأ لبق ديشرلا بج لضفلاو «نمألا
 : ثايبأ نم أون وبأ لوقي كلذ ىفو ؛”ىدهملاو

 رف خر 92 لس اه مم ا 6# هوم م اص 0

 عؤرسف ميِركلا سضانبغب تنو * هدعب لسضف داسو عيل فاش

 ميد عيبراو ٌلسَْم لشقلاو « غول مدح اذإ سابع سبع رق مروا 8 2 ضد يهم
 نب رذسنملا نب تباث نب ناسسح نب نمحرلا دبع ْنب ديعس رعشلا ىف سانلا قرمعأ

 : ةدايز. عم هدم رمستلا ىف ةفارعلا تناك مث ؛ قست لع ءارعش مهلك ةئس ء مارح ٠

 6 نأو سه نب 6«بوبخلا نب «ناورسه نب « ىبحي نب « ناورص نب ءدومخ نب هجؤتمل

 رش ؟ هنع هللا ذر كافع نب نامع ىلوم : ةصفح فأن 6 ىبحي نب « ناولس نبآ

 : قبل

 سائلا تاقبط لق تاياغلا

 هللا لص هللا لوسر غ مالا امهيلغ نيسحلاو نسحلا ابسُ ةمألا ف سانلا فرشأ
 - ىبأ نب "لغو ةامهاخ ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر نب مساقلاو ءاسهةج ملسو هيلع



 رخل ىعألا حبص نم

 أ نب .نجيلا دبع نذل « ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةبُحح ىف سانلا قرعأ

 هيلغ هللا لص ىبلا وأو مهتسيرأ 'مهنع هللا ىضر ةفا نأ 2 ل

 3 هوبحصو ءمسو

 نب « ديشرلا نب « مصتعملا نب « لكوتملا نب «رصتتملا ةفالحلا ىف ءافلللا قّرغأ

 هاوخأ هانعم ىفو ٠ اهيف مهسداس وهو ءافلخ ءابآ ةسم هئابآىف روصنملا نب ؛”ىدهملا

 ةّدم هيلع ضمت مل هنإف ةفالخلا ىف ابأ داز نإو زتعملا نب هللا دبع امأ ؛ زتعملاو دمتعملا

 . ءافلخللا ةلمح ىف نيخرؤملا رثكأ هدعبال كلذلو «ريتعت

 روكذلا . مم ىثئاوحلاو لوصألا رابتعاب اعيمح ةفالحلاو كلا ىف سانلا قرعأ

 « ةفيلخ وهف ةفالحنا ةهج نم امأ . ناورسم نب كلملا دبع نب ديلولا ْنب ديزي ثانإلاو
 ةهج نم امأو : افلا هنن عا ةفيلخ هيأ دجو « ةقيلخ هدو ع ةقلطو

 هيرو ريش تانب نم اهمأو « راي رهش نب :«درحوزب ن ءزوريق تنب هاش همأف كمل

 . كرتلا كلم ناقاح تنذيز وريف مأو سيقتل مصافي هاش أ ءزيورأ نأ

 نب ناولس نب هللا ديبع نب «مساقلانب «نيسحلا ىلع وبأ ةرازولا ف ءاررولا قرعأ .

 امهابأو مئاقلل رزو دمو ردتقلإرّزَو مساقلا نإفب مساقلا نب دم رفعجوبا هوخأو « بهو

 ىدتهلل رْزو ناولسو ؛دضنعلل رزو هلل ديبعو «هدعب ىفتكلإ مث دضتعللرزو مساقلا

 ىنعيريزو نباريزو نباريزو نبآريزو دمحو نيسحلا نم لكف دمتعلل هدعبو

 . اهيف عبارلا وهو «ءارزو ةثالث هنابآ ىف

 دلي وخ نب ماعلا نب رهزلا نب بمضم نة نيةراجت لااا ٠٠٠

 ريدب بعٌصم لتقو « ةيضابإلا بزح ىف ديد موي اعيمج ةزمح هوبأو « ةرامع لتق
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 هم _- هاد

 .لحلا ةبون ىف عابسلا ىداوب ريبزلا لتقو «كلملا دبع نيبو هنيب برحلا ىف قيلثاحلا



 ليال وشمل ل

 لبإلا نم ةئام غلب ىتح هيلع عقتىهو ةرشع دعب ةرشع داز مث«هيلع ةعرقلا تجرفن

 نإ انأ ” لوقي « ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناكف ءاهرحتف اهيلع ٌةعِرقلا تعقوف

 . اهريرقتب مالسإلا ءاج 6 «هللا دبعو ليعاسمسإ ىنعي “ نحل

 "6 ئعق فقول نه ١) لح ةفادزلاب رانلا دقوأ م لوأ
 ظ : نآلا لإ دقرت ف

 - 0 سانا تيبلا ىلإ ننبلا ئعدهأ نم لزأ

 ا تلم ٠ 1 ةنعبلا لق 25ج ديحوتلا رهظأ نم لفأ

 ٠ بلطملا دبع شيرق نم ةمشولاب بضخ نم لقأ
 ورمع ىناحلاو ةليصولا لعجو «بئاوسلا بيسو « ءىبذلا سن نم لؤأ

 ٠ ةعازخ وبأ وهو

 ىناشلا برضلا

 فئاطلو رومألا رداون اهّلهج بتاكلا عس ال ىتلا ةيحيراتلا دبنلا نمم )

 11 1 ( تايرجانملاو مئاقولا

 ءانآلا فرشو ةقارعلا
 ١ (١)

 بوقعي 9 ل اهمف ءايآلا لصاوت ىعل ةّوبنلا ىف ءايدنألا فيش ىلاعثلا لاق

 ء ملسو هيلع هللا لص ىنلا نأ هلاقام دهاشو ؛ مالسلا هيلع ميهاربإ نب قاع نبا

 ا قاتإ نب بوقت نإ فسوز ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا نا ميركلا ” لوقي
 قالا قف ةتلا هده ىف مالسلا مهملع هتوخإ نأ ئنُحي الو “ يهاربإ

 و

 كلمنبا كلم كباب نب ريشدرأ نبزي وربأ نب هيوريش كلما ىف ةرساك ألا قرأ

 ٠ دمي ةيانعلا هيضتقت مءايبنألا قرعأ هدارم (1)



 و 1 ىلثعألا جبص نم

 1 - 3 َ ص ع

 نم لأ ىهو ؛ سايع جوز ةليمش مالسإلا ىف تافبصملا تسيل ةأسمآ لوأ
25-07 

 نفدلاو توما
 5 0 3 ىلا اص ف
 . ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز شحمب تنب بنز شعن ىف تلمح ةأرما لْوَأ

 . ةنيدملاب نيرحاهملا نم تام نم لقأ وهو. نوعظمنب ناهع عيقبلاب نفد نم لقأ

 دال د 5 م 5 2 ء
 . هللاو ترمع : صاعلانب ورمع لاقف صاع همأ لجر رصم ةفارقب نفد نم لقأ

 ةيلهاجلل بسنت رومأ

 ءاج مث ؛ صاع نب سيق لبقو ؛ ةريغملا نب ديلولا ةيلهاحلا ىف رمخا مرح نم لأ

 ٠ هريرقتب مالسإلا

 .هري رقتب مالسإلا ءاجمثب يميقلا سباحنب عرفألا ةيلهاملا يف رامقلا مرحنم لأ

 . صحم ف هريرقتب مالسإلا ءاج مث ناد نب عيبر ةيلهاحلا ىف انزلا ف مَجَر نم لقأ

 ءاج مث« برعلا ريكح "نْيَص نب مك أ ةيلهاحلا ىف شارفلل دلولا نأ كح نم لؤأ

 ٠ هريرقتب مالسإلا
 . هريرقتب مالسإلا ءاج مث «ةريغملا نب ديلولا ةيلهاللا ىف ةقرسلا ىف عطق نم لؤأ ْ

 ؛ ايسو هيلع هللا ىلص يننلا دج بلطملا َدبِع ٍلبإلا نم هام ةيدلا نس نم لَو

 مهرشأع ناو ؛ةرشع 4 كون رئادلا نصي زرك نرجع هك فونإ لت ا
 هيلع ريدا هيصأيو يرق هضراعف « هحبذ مارف« لسو هيلع هللا لص يبنلا وبأ هللا دبع

 ةريشع. نيب و هنيب عرقأف ؟لبإلا الع ةعرقلا جرخت ىتح لبإلا نيبو هيب عري نأب
 . هلطلخو هعنص أبع هؤبعي ... بيطلا أبع لاقي ناسللا ف ٠ )١(
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 هنم لوقي امنإ ةيلهاحا ىف ناكزحرلا نإ لبق .٠ جاجعلا زحّرلا لاطأ نم لأ

 000 نم لل ا يلو بولا ناد بيحب ليي
 ؛ لولُطلاو لبإلا تينو « تاولفلاو موسرلاو ءاهلهأو رايدلا هيف فصوو «رعبشلاب
 ظ ظ ٠ سيقلا يصاب هبشب مالسإلا لوأ ىف ناكو

 ملسم عيدبلا هقيرط لع ئرحو رعشلا ىف ىناعملا نم بفيطللا جرختسآ نم لأ
 كلا . ديلولا نآ

 هيفو ٠ ”ىركسعلا هلاق اهف ناعُدَج نبآ هي راج ةدارح "ىبرعلا ءانغلا جرخأ نم لأ

 000 داما ييتاتم لج ملا لح داع دهع نم دوهعم ءاسنفإ نإف رظ

 . « نايدارحلا ِهنمَع لاقيف لثملا اميب برضي

 نوم بال 35م سانلا ناكو « صوملا ميهاربإ انغلا تامل يراويملا ملع نبب لأ

 ٠ ءانغلا ءانسحلا ةيراخا

 ها هنا

 ةرانو اهيلع ثريفت تبع اهنأ كلفو ؛ ليعاسسإ أراه تضف ةأرمآ لأ
 نيل 00
 ميهاربإ اهيلع راشأف اهدسج نم ائيِش نعطقتل تفلج اهب مالسلا هيلع مهاربإ ىرستل

 ٠ انسحب تدازف تاغفف نيطرق امبف لمجتو ءايدنلا و ءابضفحت نأ

 : مايأ ةنحالث ةريسم رظنت تناكو «ةبابيلا اقر دمثإلاب تلحتكأ ةأرهآ لقأ

 ٠ باّذكلا ةمِليَسُم اهجقزت ىتلا ٌةيميقلا احن تابت ةأرمآ لقأ

 )١( رهاظ فيجصن وهو ىرشبل طنا ةخس ىف ٠

 ١ ل للا ال يا ا 77 ا ا ك ا 00 7

5 ١ 



 هن دج بلطملا دبعا كلذ لاق ؛ 5 ع 5 ا 1

 « الهأو ابح صن” هل لاقق «هيلإ كلا عوجرب هئنهتل هيلع دقو نيح
 ملا

 « الرب طع 0 ءالعر 3 المت اخو ١ ظ

20000 0 
 مر <

 اهلمعتسامث « ؟ىلذذأتأ هللا لوس راي كادف تلج" لعلاقف



 لوألا ءزجلا ف

 0 لعصر 3 طاطتفلا هأنب نولوط نب نيعأ رضع ناتسرامبلا ذأ نم لَو

 . نآلا ىلإ
 3 ري 03

 . هنع هللا ىضر نافع نب كاع مهسفنأب مهتاكز جارخإ سانلا ىلإ ضف نم لقأ

 مساوملاو دايعألا

 لاقي ءسوط ةنيدم اىنب ىذلا وهو «كلملا امح سرفلا نم زوزينلا ذختآ نم لؤأ

 . كلم املف «روحلا رهظو ريغت دق هلبق نيدلا ناك« مالسلا هيلع دوه نمز ىف ناك هنإ
 هب رع دلع مول ىأ زورون هيف كلم ىذلا مويلا ىمسف لدعلا رهظأو نيدلا دّدج

 . زوريت اولاقف ءاي واولا اوبلقف برعلا

 .ٌبصقلا رهظب مل هنأ كلذو «هزكذ مّدقتملا كلملا اب زورينلا ف تناك ةيده لأ

 لأ ىف هغارف قفاوف ركسلا هنم عنصف هالحتساف سانلا ضعب هقاذف همايا ىف الإ

 « ,هدنع ةنس راصف «مويلا كلذ هنم هيلإ ئدهأف زوريتلا موي وهو امح هيف كلم موي

 . ركنا رش اودابتف هيف اومسوت مث يسلاب ديف نودابتي مهف

 « سّرفلا كولم نم كاًحضلا دعب مثالا نودي رفا نمز ىف ناجرهملا رهظام لؤأ
 ىمس داسفلاو لظلا نم هنمز ىف ناك ام عطقتاو هديقف كاحضلاب رفظ مل هنأ كاذو

 ناطلس هانعم نأكءافولا رهملاو : ”ىركسعلا لاق . ناجرهملا هيف هب رفظ ىذلا مويلا

 :لوركلا لاس هيف كزللا ليس نو اللا

 ىلإ ئدهأ بفسوب نب دجحأ ناجرهملاو ز وربنلا ةئنتب ةبتاكملا حتتفأ نم لول

 اذه# هعم بتكو «هضرعو هلوط "ىدنه دوع ٌةعطق هيف بهذ طَّقَس نومألا

«هداعلا هيف ترح 0
 نق فلنلا دي.بعلا فاطلإب 



 38 ىششعألا حيبص نم

 صاغ نبا نأ كللذوا ءهنع هللا ىضر كاثع نءز. ىف راوج تاهنلا تيس ام لزأ

 لإ لالا فوع دبع نب: رق عم اشيج ثعبف ناهع لبق نم قارعلا !لع ناك
 « مهرد فلأ هلف هربع نم نطق لاقف «قرغلا هنم فيخ ليسن ىداولا ئرفب «نامأك

 : ءلنا رك ا : ىلا ع ا ل ا
 غ كلذ ةلمح ناكف افلأ افلأ نطق مهاطعأف مهعيمج زاج ىتحرخأ مث رخآ مث لجر هريعف

 ِء
03 

 لك : لاقوءاهزاجأف نائع ىلإ امم بتككف صاع نبا اهرثكتساف «فلأ فالآ ةعب رأ

 . زئاج وهف هللا ليبس ىف ناك ام

 ٠ هللاب ىفتكملا مايأ ىف ةلودلا نالفب بَقل ام لأ

 ىلع مالكلا ىف هرك ذ ىتأيسو ؟ هللاب رداقلا مايأ ىف نيدلا فتالفب بقل ام لأ

 ١ . ةثلاثلا ةلاقملا ىف باقلألا

 بفزافيضلا

 ةرثكل نافيضلا بأ ىّتكىّح مالسلا هيلع ىليلخلا ٌمهاررإ فيضلا ائرق نم لؤأ

 ٠ محل هازق
 هوك و ًَ ل

 امثاه ىمس كلذبو فن دبع نب ماه لحا نمز ىف ئرقلا ديل مش نم لقأ
1 

 . ارمع لبق همسآ ناكو

 وهو . بلطملا دبع نب سابعلا نب هللا ديبع ناضمر رهش ىف هناريج رَّطَق نم لأ

 وتلا ورعتو

 . كلملا دبع نب دولا ئضرلل ماعلا ناتسراوبلا ذختأ نم لوأ
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 ةيار © راسو هيلع هللا ىلص دفع « نيت موي مالسإلا ىف تايارلا تدقعام لؤأ

 .٠ ”ىككتسملا هلاق ةيولألا الإ نوفرعيال كلذ لبق اوناكو ءةسْناع در, نم ءادوس

 ىللص هنعط « هللا هنعل فاخ 3 "ىبأ هديب 6 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هلتق نم لقأ

 . نأ ول : لاقف ىلابت نا هل ليقف اديدش املأ اط دجوف ةفيفخ ةنعط ملسو هيلع هلل

 ظ ٠ اهنم تامو «مهلتقل ضرألا لهأب ىبام

 20 5 مه - و 5 1 .٠ : شو
 ٠ امهنع هللا ىضر ىلعو ةسلاع نيب « نيفص موي ةلبقلا لهأ نيب ناك برح لأ

 باقلألاو ءامسألا

 ٠ ناءرقلا عم ني هنع هللا ىضر قيددصلا رك وبأ افحصُم فحصملا ىمبم نم لؤأ

 ضرأب دلو نيح بطاح ْنِب دم « ٍلسسوو هيلع هللا ىلص ىتنلا ماب ىم نم لؤأ
 ٠ ليألا طا ىف ةشيمللا

 بلاط ىبأ نب "ىلع نينمؤملا ريمأ اَدلو ناطب#لا نيسحلاو نَسَلساِب ىمبس نم لأ
 هياك ىف ىركسعلا دمحأ وبأ لاق ٠ ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تن, ةمطاف نم

 ىمسل نا نع نيمسآلا نيذه هللا بجح لضفملا لاق “ فيرحتلاو فيجصتلا ”

 نيسحو نسح امأ مالسلا اهييلع هينيأ ءلسو هيلع هللا لص ىهنلا امهب ىبس يح امهب
 . نيسلا رسكو ءاحا حتفي ىناثلاو نيسلا نوكسد لقألاف ئط باسنأ ىف نادوجوملا

 . ناورم نب كلملا دبع مالسإلا ىف كلملا دبع ىمس نم لقأ

 كلنإو ضورتلا عضاو ليلخاوبأ دمحأ ملسو هيلع هللاىلص ىننلا دعب سم يد
 . دمحأ نب ليلخلا هيف لاقي

 رفعج نب هللا دبع نم اهّمم نايفس ىبأ .ىرب ٌةيواعم ةيلاغ ةيلاغلا ىعت نم لقأ
 . ةيلاغ امنإ لاقف هل اهفصوف



 3 ىثعألا حبص نم

 لهأ حلص دقع ىف هركذ ىتآيسو ؛نيملسملا نع اوزاتميف كلذ وحنو بشمللا بكر
 ْش . ةعباسلا ةلاقملا ىف ةمذلا

 هتال آو برحلا

 امضارف بكرتأل اشوعو هلبق تناكو «مالسلا هيلع ٌليعامسإ لبا 1 ١٠١
 فرعا برغلا كاذإو ٠ تالا لإ مهبف تراصف « هنم اهتضاير هون لعتو ء اهكرو

 تقبسف ءاهياحصأ ماهس ىف نجشاو اهنم قاتعلا نيب ريم نه لأ وهو . ليخلاب سانلا
 . نجما قاتعلا

 ديد هأ الا ) ىلاعت لوقي ذإ مالسلا هيلع دواذ اهسبلو عرودلا ذَخَتآ نم لأ

 . ديدح 0 نوسبلي كلذ لبق اوناكو ( ذرسلا ىف ردقو تاغباس لمعا نأ

 . رظن هيفو ىركسغلا هلاق ايف مالسلا هيلع ٌناملس دهاجو حالّسلا خت نم لؤأ

 كلذ لبق مُهتَتسأ تناكو « ريدا نر وُذ برعلا نم ٌديدحلا ذآ نم لؤأ

 . رقبلا ىصايص

 . ردنكسإلا نئاكلل لبحلا نم نصحلا ذْحتآ نم لقأ

 «رانلا ىف مالسلا هيلع ميهاربإ ءاقلإ دارأ نيح كاحّضلا قينجنملا ذحَتأ نم لؤأ
 برعلا نم هذخنلا نم لأول ٠ امالسو ادرت هيلع تناكف رانلا ىف هب رو هيف هعضو

 . شربألا ةميذَج
 . ردنكسإلا ودعلا الع نويملاو نيس اوملا ديك نءللا ١

 هذح» لاقو ةزمس يبل رشا ا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هدقع ءاول لقأ

 . ديزي ىبأ نب ديزي هل هلمحو ءاهيف رحاه ىتلا ةنسلا نم ناضمرىف كلذو “هللا دسأأي

 3 ةدوجم ر ءغ طخلا ةحسن ىف ةظفللاو ريسافتلاو لئاوألا صن وه اي ديدح نم حئافص هداه لعل 00
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 ٠ فسوي نب جاجا هل لماحلا ذتآ نم لؤأ

 طايسلا ليقف نما كولم دحأ « كلام نب حبصألا طايسلا ذمَتآ نم لوأ
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 . ةيحبصالا

 سابلاا

 هموق 'لع جرَحَم) ىلاعت هلوقب دارملا هنإ لاقي و«نوراق ملا بايثلا سيل نم لؤأ
 ٠ ايتو احح ضرألا الع اهيتضتو هبايث لاطأ نم لوأ وهو . (هنّيز ىف

 نم ةنيدملا ريمأ صماع نب هللا دبع مالسإلا ىف برعلا نم اناسليط روق نم لأ

 ةاضَمْلا ةضُقو ءارزولا اهسبلي ىلا ةحرطلا وحن 'لع رّوقملا ناسليطلاو ٠ ناعلبق

 لهأ لاقف «زمللا سبل نم لؤ أ وهو ٠ اهنوسبلي نييمطافلا ءار زو تناكو ءنآلا
 ٠ ّبد دج ريمألا سبل ةنيدملا

 ةيمأ ُ ءافاخرخآ دم نب ٌناوره لَتق نيح ٌداوسلا سابعلا وب سبل ام لأ

 هيفو + مههف رفساف « هيلع اًنْرَح ةفالخللا بلطب مهم مئاق َلَوأ مامإلا دم ّنب مهاربإ
 . ءافلحللا سبل !لع مالكلا دنع ةيناثلا ةلاقملا ىف ىتأي مالك

 .'هيبأ نبأ دايز ةرصبلاب ةجذاسلا فافحلا سبل نم لأ

 .. وألا ةمب ذب برعلا نم لاعتلا ئذتحآ نم لأ

 , ةريغملا نب ٌديلولا ةيلهاملا ىف ةرعكلا لوخد دنع يلعن عاخ نم لأ
 ةرارصلا ظالغلا لاعنلا ذختاف اريصبق ناك ىناورملا ةرارصلا لاعنلا سبل نم لؤأ

 الع تناك نم اهنأش حاصتنف هتبب لوخد دنع همرحو هيراوج هعمسيلو هلوط ىف ديزتل

 ٠ َبيقابَقلا ىنعي بشمللا لاعن سانلا ذختا مت نم : ىركسعلا لاق .' ةماص ةئيه ريغ

 اوذختيو «لسعلا ا نأ مرمأ « لكوتملا ةمذلا لهأ ”ىز ريبغتب سا لوا



 ع ىشعالا حبص نم

 ٍنيطلا لع ٌناماهاي ىل ُدقوأف )) هل لاق ثيح نوعرفل ٌناماه مآل ذختآ نم لأ

 ٠ (( احرص يل لعجاف

 ٠ ةرصبلاب هيبأ نبا دايز مالسإلا ىفرجآلاو صحاب خب نم لأ
 هايس سل

 عرزلا

 مالسلا هيلع مدآ نب ثيش نب شونأ ةلختلا س رغ نم لَو

 تاءاتيبلا

 . دوا انوسببلي كلذ لبق سانلا ناكو .مالسلا هيلع سب ردإ بايثلا طاخ نم لؤا

 هرك ذ ىتأيسو ؛هريغ ليقو ٠ مالسلا هيلع فسوي سيطارقلا لمع نم لؤآ

 0 ةثلاثلا ةلاقملا ىف هيف بكي ام الع مالكلا ىف

 ٠ ىبلاعثلا هلاق ؛مالسلا هيلع ناملس َنوباصلا لمع نم لّأ

 امإ لاق ١) هنع ةباكح نلاعت هلوقب دارملا هنإ لاقي و «نوراق ءايمكلا لمع نم لقأ

 ٠ ( ىدْع لع لع هيو
 مالكلا ىفدركذ ىتأيسو «نافوطلا دعب رصم كولم دحأ كلم جاجلا لمع نم لؤأ

 ٠ ةيناثلا ةلاقملا ىف اهكولم 'لع

 نوبكرب كلذ لبق برعلا تناكو «”ىربملا 4-2 ن' فالع لاحزا دمت نع لف

 : هريصأ |

 ٠ تبرك وبأ دعس + مب ةيلهاملا ىف ةبمكلا انك

 ٠ برقالا وهو اهماخحتاب حاحصلاو سوماقلا يفو ىازلا لاماب نابر صصخلا ىف عقو )1(



 لوالا ءزجلا قي

 باطخلا نب رهع نينمؤملا ريمأ نوضرألا اهب عري ىتلا عارذلا ذمتآ نم لؤأ
 موطأ نم رفت ةثالغ لإ رظن ءداءز اهذحتآ نم لوأ لبقو ٠ داوسلا حسم نيح

 .٠ اعارذ اهلعش |ملث دَحأَو اهعمك هرصقأو هطسوأو اعارذ

 هدد لالا

 ةرامعلا

 تي َلوَأ نإ ) ىلاعت لاق ؛ ةكئالملا اهتتب « ةبمكلا ضرألا ىف عضو تدب لؤا

 . كب ىذلل سأل عضو
 ٠ مالسلا هيلغ مدآ نب ثيش نب شونأ اباب ةبهكلل لعج ْنم لأ

 اع كلذ لبق سآلا نآكو «بالك نب ىمق افقس 354 فقس نم لأ
 ش ٠ شيرعلا ىف

 . ةعتلب ىبأ نب بطاح اباب ةكمب بوي نم لأ

 انيب اهب ىنب نم لقأ وهو . "ارحل ءاقرو نب ليدب انور ةكمب حن نم لأ
 ٠ ةبعكلا ءانب هيمي اليك ءانبلا ىف عيبرتلا نوماحت, كلذ لبق اوناكو ءاعبرم

 حون اهانب ب ةيتآرقلا ةريزملا نم «َنينامث ةيرق نافوُطلا دب تيب ةيرق لؤأ
 الجر نونامث رهو ةنيفسلا ىف هعم ناك نم اهب لزنأو «مالسلا هيلع

 اهانعمو هفام ةينايرسلاب اهلصأو فم ةنيدم نافوطلا دعب رصمب تينب ةنيدملوؤأ

 ةلمج ىف اهركذ ىتآيسو «هعم اوناك يذلا رصيب نب رمع» ةعامج مساب تيم ؛نوثالث
 . ةيناثلا ةلاقملا ىف ةعدقلا رصم دعاوق

 ةلازإل ةروثلا هل اولمعو نسال اهعنص «مالسلا هيلع نايلس ماما لمح نم لؤأ

 ئ . لاقي ايف اهجؤزت نيح سيقلب الع ناكر عش



 يا ىشعالا حبص نم

 سيئرلا كلذ دلاول لصخ « هفاعضأ مهرد لك نم هضّوعو يلع لاو ح همسنقاف

 . هدعب هيلإ لصوف مهردلا اذه

 مهرد برضي ال نأ مأ « رمع نب فسوي مهاردلا ىف رايعلا ىف دّدش نم لؤأ

 برضي نأ صأف « ةبح صقني هدجوف امهرد ٌفَحتسآ مث  اهقوف اف ةبح صقنب
 ةبح نصقن ىف برضف ٠ بارض ةئاماوناكو ء طوس فلآ 3007 ل

 . طوس ىللأ ةثام ةدملا

 كلذو ءماشلاو رصم'بحاص نولوط ن.دمحأ ببحذلا يعول 11 0١

 حوا هردض اطعو تع هنم هلى أو .سمش يس رو ةلازكلا دع ٠

 ؛ بهذلا صاخأ ىبهذو كولملا ريكأ انأ : هيف اذإف برعف ةيطبقلاب بوتكم بهذ

 دّدش مث «هيهذ نم صاخأ هبهذ وأ هنم رك أ نيعّللا اذه نوكي نم هللا لتاق : لاق

 ةلماعمف كلذ الع مالكلا ىتايسو «هسفنب هرضحي ةاضقلا ىضاق ناك ىّتح قيلعتلا ف
 . ةيناثلا ةلاقملا ىف ةيرصملا رايدلا

 . دايو نب هللا ديب ءالسإلا ف فورا مهاردلا برض نم لأ

 نم ةنسدملا رثمأ سماع نب هللا دبع ديدقسا رم نيزاوملا ةلسس ا 0 نا

 : نائثع لبق

 نأ كلذو « ”ىدوبيلا ريمس هل اهلمع « فسوي نب جاجا ناز وألا لمع نم لؤأ

 ةضف نم ىدووملا ريم اهبرض مدقت ام ىلع ٌةبدَحألا ,هاردلا برض نيح جاسجحما

 ريخ وه ام الع كلدأ الأ : لاقف ..هلتق جاجا دارأف ابهذ ايف لعجو اضيأأ ةصلاخ

 نزوو «ةئامس+ نزوو «فلأ نزو «نازوألا عضوف « هتاه : لاق ؛ ىلتق نم نيملسلل

 ناكو «هنع افعف جالا ىلإ اهب اىنأو مشقنو اديدح اهلعفس طاربق عبر نزو لإ ةئامثث

 ٠ هريغ هب نونزيف نزاولا مهردلا نوذحأي امثإ كلذ لبق سانلا
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 ةيزخلاو جار ىلا

 عرز ىلع ص هنأ كلذو ؛ناو "فقول ائرسك ةمساقملا لازأو جارخلا عضو نم لَوُأ

 هلحتسن الو ءاقح هيف كللل نإ : تلاقف «كلذ نع الأسف ؛ هنم اهدلو عنمت ةأرهاو

 . اماحأو لعل نيب ضو امولعم اردق عرزلا لع رّرقف ءهقح كلملا ذخأب س

 نينمؤملا ريمأ مالسإلا ىف مجمل الع ةيزحلاو َنيضَرألا نلع جارحلا عضو نم لؤأ
 برخ نيح روصنملا رفعج وبأ ةمساقملاب مسر مث ؛داوسلا حسم نيح باطخلا نب رمع
 . ناوبيلا

 دايز ةطقسأ ىد قبف و هيأ نبأ دايز هتنؤمو لما ةفلك جارحلا مزلأ نم لأ

 : هنأ نأ

 00007 ل يق ناكدء دايز هرغو لآملا باي سانلا 'ع ءافرملا ف ع نم لوأ

 . اهقوف بك انملاو ىديألاك

 تاالماعملا

 مأشلاب اهبرض «ناوسم نب كلملا دبع مالسإلا ىف ,هاردلاو ريناندلا برض نم لأ

 ايرضالو ؛مورلاو شرفا مهاردب نولماعتي كلذ لبق سانلا ناكو «ةصلاخ ةضف نم

 اهملع شقتو مهاردلا برضف « كلذ مسر ةماقا نارا جاجا نإ دوك كلادع

 شقنل سانلا اههركو «ةيدحألا مهاردلا تيم تدع تريلا رخال 2 هللا وه لق

 . ةهوركملا تيمسف «ثدحملا اهلمي دق هنأ عم ءاهيلع ناءرقلا

 بلح نايعأ صعب هينارأ «ةيدحألا مهاردلا هذه نم امهرد تنأر دقو : تلق

 «هتدهع فوخ بلح بئان لإ هرضحأف اهب افيطل ازاكر باصأ احالف نأ ىلركذو
 )١( لصالا ىفاذك ٠



 فر ىشعالا حبص نم

 ىلاعثلا هلاق « هنع هللا ىضر باطحلا نب رمع بتكلا متن نيطلا دحتأ نم لوأ

 ٍْ . ”ىفرامملا اطل” ىف

 ةئامب لجرل بتك نيح « نايف س ىبأ نب ٌهيواعم متأحلا ناويد ذخحتآ نم لأ
 ٠ «فراعملا فئاطل” ىف ىبلاعثلا هلاق «نيتئام اهحاصأف باّكلا كفف مهرد فلأ

 اهانعم ىف امو لاومألا باك

 ناويد عضو « باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ مالسإلا ىف ناويدلا نأ نم لوأ

 ٠ ةسداسلا ةلاقملا ىف تاءاطقإلا 'لع مالكلا ىف هركذ ىتأيسو . شويحلا

 كلذ لبق ناكو «ىلاعثلا هلاق امف كمرب نب دلاخ رافد ىف باسحلا لعج نم لؤأ

 ٠ قرو دغاك نم جاردأ ىف

 ةفالخ ىف فسوي نب جالا ةيبرعلا لإ ةيسرافلا نم قارعلا ناويد لقن نم لؤأ
 خورف ٌناذاز هبتاك بتاك ؛ نمحرلا دبع نب اص هل هلقت ؛ ناورم 3 دبع .

 : ٌليمالتو ءاملع نيقارعلا باك ناكف

 هلقت « ناو نب. كلملا دبع ةيبرعلا ىلإ ةيمورلا نم ماشلا ناويد لقن نم لأ

 عيمج كاملا دبع هالوف «كلملا دبع لئاسر بتاكَنيَّسُخلا لوم ديعسس نب نايل هل
 15 ماشلا نيواود

 ناورنم نيزيزعلا بع ةينرعلا الإ ةسئطبللا در راو ا
 . «ارملا ةعط اق جاتا" حاد 033 رعب اع راما اق

 . نومأماريزو لهس نب ٌلضفلا بالا قاززأ ىف عسو نم لأ

 ٠ هرذحاف فيحصت وهو نيقارعلا راك ناكف ةلمهملاب حورف لصالا ْق )00(



 لؤالا ءزنملا 1

 ءاشإلا ةباك

 نيج «مالسلا هيلع نايلس محرلا نمحرلا هللا مس بتكلا لقأ ىف بك نمالؤأ

 نمحرلا مقل مب هلا نس نم هَلِإ) هلوقب هنع ىلاعت هللا ربخأ م سيقلبل بتك

 ٠ تلزن (ىل ملسو هيلع هللا لص ىنلا اهبتك م ( محلا

 لير اهبتكف «تلَّصلا ىنأ نب بمآ مهللا كمساب بتكلا لوأ ىف بتك نم لقأ
 ركذ ىتأيسو «سمألا ءادتبآ ىف اهمتكي «ملسسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناكو « مههتكىف
 . ةعبارلا ةلاقملا ىف تابتاكملا الع مالكلا ىف كلذ عيمج

 ىنلا هرقأو ىركسعلا هلاق ايف ةدعاس نب سق نالف نإ نالف نم بتك نم لَو

 ةلاقملا ىف حتاوفلا + تكلا ل هكذ قابسو < تايلكم ىف < لسو هلع هللا ل

 . ةفقلاثلا

 هدبع دم !اغ"ىّلصي نأ هلأسأو” ديمحتلا دعب بتكلا لئاوأ ىف داز نم لأ

 .٠ ةعبارلا ةلاقملا ف تابتاكملا !لع مالكلا ىف هركذ ىتأيسو ؛ديشرلا نوراه “ هلوسرو

 مالكلا ىف هركذ ىتأيسو « هنع هللا ىضر رمع نينمؤملا ريمأ ةرجحلاب خّزأ نم لأ
 . ةثلاثلا ةلاقملا ىف متاوحخلا الع

 ىلا هلاق بك ن يأ نالف نب نالف بتكو هاكر[ ىف بتكنم لقأ

 000 ١ 0 لالا السلا هلم نابلس بكلا مخ نال

 اهمتخ نم لقأو ٠ موتخلا هب دارملا نس )عر ىلإ قل ىلإ ) سيب

 نوءرقي ال مجاعألا كولم نإ : هل ليق نيح ءاسو هيلع هللا ىلص ىنلا مالسإلا ىف
 ىتأيسو «بتكلا هب متي ناكف هللا لوسر دهم هصف شقن امتا> ذختاف موت ريغ اباَك

 متاوحلاا !لع مالكلا ىف كلذ ركذ



 4. ىثعألا حبص نم

 ةباطملاا
 ىَصق مهنم «ملسو هيلع هللا ىلص# ىبنلا نأ اع هبنو مهبطخو اشير عّمب نم لؤأ

 . ةيناثلا ةلاقملا ىف كلامو كلاسملا ف ةكم لع مالكلا ىف هركذ ىتآيسو « بالك ن بأ

 متقن دقو + ئدايإلا ةدعاس نب سك ةلسارلا المو اصلا اه 1٠١ ى لآ
 ٠ بطلا لع مالكلا ىف ةلحارلا لع اهبطخ ىتلا هتبطخ ركذ

 ربانم ائأر دق ناكو ءملسو هيلع هللا ىلص ”ىننلل هلمع ىرادلا ممت يلا لمت نم لقأ

 . ماشلاب سماككلا

 نإ سانلا اهبأ : لاقف هنع هللا ىضر َناَفَع نب ناي ةبطخلا ىف هيلع ترآ نم لقأ

 مكنم جوحأ لداع مامإ ىلإ متنأو «الاقم ماقملا اذهل نادعب اناك لبق نم اناك نذل

 . لزن مث ئرخألا ةعملا ىف اههجو الع ةبطخلا ؟كيتأتسو « لئاق مامإ لإ

 ظ . همحض رْثك نيح ةيواعم اسلاج بطخ نم لؤأ
 ةرارز نب دعسأ ءملسو هيلع هللا ىلص ىننلا مدعم لبق ةنيدملاب ةعمج لا ماقأ نم لقأ

 . ةضاس ىنبب «ىراصنألا

 . رمع نب هللا دبع نب هللا ديِبَع ةعمللا موي ةبطحلا ىف هدب عفر نم لقأ

 . جر كلذ لبق نكي ١ محلا نب قاوم ديعلا ىف ربنملا جرخأ نم لّوأ

 طغخللا

 ٠ سيردإ ليقو مالسلا هيلع مدآ ليق ةلملا ىف ملقلاب طخ نم لأ

 « ليعامسإ ليقو « هيلع لزنأ مالسلا هيلع دوه لبق ةيبرعلاب بتك نرم لأ
 مالكلا ىف هرك ذ ىنأبسو « كلذ الع او-لطصآ “ىلط نم نالوب نم رفق ثالث لمار

 . ةلاقملا هذه نم ىناثلا بابلا ىف طخلاا !إع
 بوس يرسم



 لزالا وما -

 ٠ مالسلا هيلع مدآ نب ثيش نب شونأ ةكحلاب قطن نم لقأ

 لاوحأ نع فشكو « بك اوكلا ريسم رّدقو «كالفألا بيكرت لع لد ْنَم لؤأ

 . مالسلا هيلع سيردإ اهيف عنصلا بئاجم ىلع هبنو «|متاريثأت

 ترهظ همايأ ىفو « كاحضلا دعب سرفلا كلم نوديرفا بطلا ىفرظن نم لأ
 ٠ مهمولع ىف اوماكتو ةفساللفلا

 بلاط ىبأ نب ”لع نيسنمؤملا ريمأ سمأب ىلودلا دوسألا وبأ وحنلا عضو نم لؤأ
 ٠ بارعإلا الع لوألا طقنلا فحاصملا طفت نم لوأ وهو «ههجو هللا 3

 ٠ ىلزتعملا ءاطع نب لصاو مالكلا لع ىف فص نم لقأ
 نب دلاخ ةيفسلفلا مولعلا بتك نم اهريغو موجنلاو بطلا بتك هل مج نم لقأ

 ظ ٠ كلذ نم رثكأف نومأملا هالت مث «ديزي

 مال ب ول طا بأ نازرلا برع ىف كس نع لقا

 ياك هيفا فص « هنع هللا ىضر ىنفاشلا مامإلا هقفلا لوضأ ىف فص نم لؤأ
 : عضلا

 - اطول هناك ففع ىلا نياكلام هقفلا ف نقتتع نم لفأ

 'اع ةيترم ةغالا فنص نم لقأ وهو ءدمحأ نب ليلخلا ضورعلا لمع نم لؤأ

 ٠ «“ نيعلا 5 هاك فنص مجعملا فورح

 . زتعملا نب هللا دبع عيدببلا لع ىف فنص نم لقأ

 ماللبلا هيلع ىمومو وه انبي ؛ُنؤعرف ثحبلا : ءارتجكلاو ةءاسإلا قمن نم لأ

 تاومَسلا ٌبر) هلوقب ىبموم هباجأف (نيّكلاعلا بر اموإ) لاق ثيح ةرظانملا ماقم ىف

 َتْدَحنا نل) لاق ذإ 3 ةرظانملاحنآ نإ (َنينقوم منك نإ امني امو ضرألاو
 ري همم م 500

 : ( نينوجسملا نم كتلعجال ىربغ اهل
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 وهو « ةئامو نيعبسو عبس ةنس ىف ديشرلا لبق نم اه هتبالو ٌثناكو « قورسه نبأ

 . رصم ةاضق نف دوهشلا هساحمل ذآ نم لؤأ

 نلوم تاَرقلا نب قاصخبإ ميسو بأ كلام لوقب لوقي نممرصم ّىَِو ضاق لأ

 ذختآ ضاق لؤأ وهو «فالحلا ةفرعم ليمج ءانث هيلع ىعفاشللو ؛ يَدُح نب ةيواعم

 عضب ةنس ىف ديشرلا لبق نم هتيالو تناكو « هيف هءاممأ بتكو اناويد دوهشال

 : نينامثو

 تناكو « نيكسم نب ثراحلا طاطسملا عماجب انيمأ فحاصملا الع لَو ضاق لؤأ

 ٠ لكوتملا ةفالخ ىف هتبالو

 ةنطلس ىف ضاق بهذم لك نم «ةعبرأ ةيرصملا رايدلا ٌةاضق ترقتساام لأ

 نبأ نيدلا جات ىضاقلا ديب ناك اهب ءاضقلا نأ كلذو . ىرادقدنبلا سريس هاظلا

 قشف اهيف فقوتيف هبهذمل ةفلاخما بيتاكملا هيتأت تناكف « ايعفاش ناكو نمعألا تنب

 ىضقيل ايضاق بهذم لك نم اولعحي نأ لع مهيأر قتاف ءأرمألاو ناطلسلا 'لع كلذ

 هتققر نود املامعأ ف ةيلوتلاب ةيرصملا رايدلاب ”رعفاشلا ةاضقلا ىضاق ّصُحام لقأ

 نأ هرك ذ .ةئاؤسو نيعبسو نامت ةنس لاّوش ىف نووالق روصنملا ةنطلس ىف ةئالثلا

 كيل

 ةييللعلا رومألا
 رراتؤ سرع

آ نم فلم ةنم راح لاقثيح « سيلبإ سايقلا ىف أطخأ نم لؤأ
 هتقلخو ر

موءامتو داز نيطلا ىهوج لإ قل أام نأ معي مل وأ ؛ نيط نم
 رالا رشد ىلإ قلأ ا

 ٠ ىلئالتو لحمصآ
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 رمع نيسمؤمللا ريمأ اهيلع هاضقتسأ « لقوت نب هللا دبع ب وبنلا ةئيدملاب ضاق لؤأ
 . هتفالخ ىف هنع هللا ىضر باطحلا نبأ

 ٠ معْشقلا نب ريَبج ةفوكلاب ضاق لؤأ
 ةوررع اهريمأ هاضقتسآ « ةفيدح قب دحأ «”ىفنملا جرم وبأ ةرصبلاب ضاق لؤأ

 ٠ ةرجطأ نم 2 أ ةنس ىف ناورْغ نبآ

 باطخللا نب رمعم امملع هاضقتسا  ىمجسلا صاعلا ىبأ ج8 ا ضاق لّوأ

 ظ . ٌةرجطا نم نيرشعو ثالث ةنس ىف هتفالخ ىف «هنع هللا ىضر

 90010 نع امهلو ديعس نب شنابر صم طرا ءاضقلا ل مح شان لفأ

 + دل نع ةيقسم
 ريق هد 2

 ةفالخ ىف ٌةبوت نجح وبأ رصمب فاقوألا ىنعي سابحألا ىف رظن رصمب ضاق لأ

 : لاقف  مهئايصوأ وأ امابرأ ديب كلذ لبق فاقوألا تناكو «كلملا دبع نب ماشه

 راص ىّبح ةنس هل تضم اف «اهيلع ىدي عضأ انأف نيك اسملاو ءارقفلا لإ | اًشآم هذه

 ٠ مظع ناويد اهل

 ؛ىدنكلا رمع وبأ لاق ٠ ةعبهأ نب هللا دبع لالهلا ةيؤئرل جرحن رصمب ضاق لؤأ

 ةنس لقأ ىف روصنملا رفعج ىبأ رع اهيلو «ةفيلخ نع رصم "ىلَو ضاق لقأ وهو
 , ةنايو نيبعتو ننجح

 عَسِلا نب ليعامسإ لضفلا وبأ ةفينح ىبأ لوقب لوقي نم رصم ىلو ضاق لقأ
 اىري ناكو «هوفلأ, ملو ةفينح ىبأ بهذم اوفرعي مل هلبق رصم لهأ ناكو ؛"ىدنكلا
 . هلزعب هيلإ بتكف روضنملا رفعج ىبأ ىلإ هيف ثيللا بتكف «فاقوألا نالطب

 دم نمحرلا دبع وبأ دجسملا ىلإ مهتاموصخ ىف ئراصنلا لخدأ رصم ضاق لؤأ
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 . .كلكاب تسنب ال ءار زولا نم هلْيَق نم ثاكوء لضفألا هكللطا ١ ١ اسود

 . نب ليلخ فرشألا ةيرصملا رايدلا كولم نم ةتولكلا لع ةماعلا فل نم لأ

 مهارت كاذلو ةمامع ريغب ءارفص ةتواكذن وسط بونأ ش0 تناكو « نووالق

 . مئامع ريغب اوناك دنحلا نأ ةلباقم ىف نيممعتملا مالقألا باب رأ ىلع نوقلطي .

 نووالق نب ديم رصانلا كاملا ةيرضملاوايدلا كولم نم هسأو قاس 00
 ناكو « نآلا ىلإ كلذ اء سمألا رّهسآو كلذ ىلع دنكباو ءارمألا هعبتو « ج نيح

 8 هوحنو زاجما را رعش رئادغ كلذ لبق مل

 ءافلخ لقأ حافسلاريزو « الخلا ناولس نب دمحأ مالسإلاف اربز و ىم نم لقأ

٠. 

 تيسلا تاكو« دايَعْنت :ليغامس) ةامكلا قام ءارزولا رب بع اصلاب ك1 1

 : ديمعلا نبا بحاص نولوقي اوناكف ديمعلا نبآ ذاتسألا بحصي ناك هنأ كلذ ىف

 . ةئلاثلا هلاقملا ف بقللا اذه لع مالكلاىف هكاذ

 نب. ناوضر ةيرصملا رايدلاب نييمطافلا ءارزو نم ”ىنالفلا كلملا, بقا نم لقأ

 مهعبتو «كاذ دعب مهئارزوا امسر راص مث« لضفألا كلملا بقل ءطفاحلا زو 1

 . نآلا ىلإ كلذ الع ةيرصملا رايدلا كولم

 ةاضفلا

 05 وبأ هآاضرتتسا ا قل ىضر باطخلا رع مالسإلا ىف ناك ضاق لو

 . ةيضق ىف دحأ ةيتتأي ال ةنس ثكف هتفالخ ىف «هنع هللا ىضر قيّدِصلا

0) 
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 - تعقو نم لأ وهو «شرألا ةميذج برعلا كولم نم ريرسلا لع سلج نم لقأ

 : 6 رسل ىف للان ترعلا كولم نع ةننسلا هل

 نب ورمع ونب تناك « ننبغن كعَق ثعشألا بك اراوهو هعم لاجرلا تشم نم لقأ

 . هوجؤتو مهيلعدوكلم هب واعم

 ال! سلخ نن لقأ وهو« هسأ ٌّنبآ دايز ديدحلا ةدمعأإلاب هيدي نب تم نم لأ

 . سرلاو سسعلا ذم نم لوأ وهو « ةوساركلا 'لع هيدب نيب

 اوناكو ءريمألا اهيأ كيلع مالسلا ليقف ةيعش نب ةريغملا ةرمإلاب هيلع مس نم لأ
 000 ٠ كلذ الع ءارمألا هعبت مث «عكيلع مالسلا نولوقي كلذ لبق

 لمح الع مالكلا ىف هركذ ىتآيسو «ف سوي نب جاجا جْلا هيلإ لمح نم لؤأ
 . باخكلا ةمتاخ ىف ةيرصملا رايدلا بحاصل جلل

 هيوبنب ةلوذلا نع ءافلخلا عم مينانوبا ١ع ةلولملا قم ةمسآ ردت نم لزا

 نيثالثو عبرأ ة ةنسىف «دادغبن نيبسائعلا ءافلخلا لع سياقلا ميدلا كولم هتوخإو

 . كلذ نِلع كولملا مهعبت مث «ةئائثثو

 وهو « لصوملا بحاص ىتز نب ىزاغ كولملا نم هسأر لع قجنسلا لم نم لأ
 . مهكر تحن 3 مهطاسوأىف فويسلاب اوكري نأ دانجألا راتخآ نم لقأ

 نب دس ةيرصملا رايدلا كولم نم ليللا ىف لاغبلا الع هعم عمشلا لمح نم لؤأ
 وهو «اهمامأ'تكار شازفو لغبلا رخؤم ١ع لعجت ةعمشلا تناكو «ديشخإلا ٍجْفَط

 ُط لخت ىلا سيناوفلا هذسمب هدعب كولملا (ملدبأف ءاهحلصي ليلق لك ىف تنفي

 . ليللا ىف ةيرصملا رايدلا كولم مامأ ةّيسونافلا عم لاغبل

 ىشدلنو نب ناوضر نالف كلملاب ةيرمدملا رايدلاب نييمطافلا ءارزو نم 2 نم لأ
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 . طوف هب سماق همساب هبطافن لجر تفلاخ نأ قفتاف كاملا دبع نب كيلولا هلبق ءافلخلا

 ,روصضتملا رفح و بأ هيلع نانقتسالا ابجاخ ماقأو ةقالفلا ببتاره ببر نم لؤأ

 كانألا ذختأ نم لقأ وهو هم ندي تح سانلا هسيف ساجي نيب هرصق ىف ذخنأو
 كارثألا نم ءافلخلا رثكأ مث «ىكرتلا اكرابم هدعب ىدهملا ذتآ مث «ىرتلا دات ذختا

 . كلذ دعب

 هيسثرلا نوراه طامألا نود ظاسبلا هل مالنا نهايشاس) ١

 . متآملا ىف ابأد كلذ ءافلخلا ذختاف ؛<لع نب ميهاربإ : هبيرق هيلإ ىعن نيح

 حلاصأو مهلا : ليقف ديشرلا نب نيمألا ةفالملا تعنب ريثما لص تن نم للا

 . نيمألا ادم هللا دبع كتفيلحو كدبع

 هعبت مث «هللاب مصتعملا ليقف مصتغاا هللا مسا ْئلإ ءافلخنا نم هبقل فيضأ نه لقأ

 . ةيناثلا ةلاقملا ىف ءافاخلا الع مالكلا ىف هركذ ىتأيسؤ ؛ كلذ الع ءافلخلا

 ىتأيسو ؛ ٌقكوتملا زورينلا رفأو ةيرمقلا ةنسلا لإ ةيسمشلا ةنسلا لوح نم لؤأ
 ؛ةهَّذلا لهأ ىز ريبغتب سمأ نه لؤأ وهو «ةعباسلا ةلاقملا ف نينسلا ليوخت ىف هك ذ

 . ةعباسلا ةلاقملا ىف ةمذلا لهأل حلصلا دقع لع مالكلا ىف هر ذأ

 ءارمألاو كولملاب قلعتن رومأ

 هنمز ىفو ؛لاقي ايف دورغلا وهو سرفلا كولم دحأ كاَحصلا جانلا سبل نم لأ

 ٠ مالسلا هيلع ليلخلا ّيهاربإ ناك

 نيضرألا لع جارخلا عضوو « نيواودلا عضوو « نيضَرألا حسم نه وأ

 هامسو اناويد كلذل داو ..سرقلا كلولم دسأ راذبق دآلبلا الع تافظوملا فلر ٠

 . لدعلا ناويد .



 ا رة رهاقلا ديلح اع مالكلا ىف ءكذ ىتايسو. ٠ زاجملاب رعسلا واظ دنع ةدامرا
 . كلامو كلاسملا

 اطر نافع نب ناثع نيمزملا ريمأ ءافاغلا نم مئاطقلا عطفأ نم لؤأ
 اح نم لقأ وهو «ةييداسلا ةلاقملا ىف تاءاطقإلا لع مالكلا ىف هركذ ينأيسو

 7 ل ليزك نسل 01 د لأ دهر ءافاملا نم ةقدصلا متل اجلا

 ” ىأ نب "ىلع نينمؤملا زيمأ تامالظلا لسهأ صصق هيف ىبرث انيب ذختأ نم لؤأ
 ب هكرف تيبلا ف تحرطو « ةعقريف هش هل بتك ىّتح قبو« هنع هللا ىذر بلاط
 . كلذ دعب كرت مث «هدعب ”يدهملا هذختآ مث

 - لبق اوناكو ؛ةيواعم نينمؤملا ريمأاي كيلع مالسلا ليقف ةفالحلاب هيلع لس نم لقأ
 هنبا لإ اهب دهع « ةفالحلاب هنبا ىلإ دهع نم لأ وهو ؛مكيلع مالسلا نواوقي كلذ

 هتعص لا- ىف فلخبسسآ نم لأ وهو ؛ كلذ !لع ءافلخللا نم ريثكلا هعبت مث «ديزب

 الإ روش ألا لعحي مل رمعو «هتوم ضرم ىف الإ رمع فلختس مل كب وبأف الإو

 «ةسماخلا ةلاقملا ف ءافلخلا ةيالو 'لع مالكلايف هعيبج كلذرك ذ تا يسو؛ نوعطم وهو

 «هلبق ناو رم اهذمتآ د ( ةيحلا ذاع ديسلاق ةروصفملا دمتأ نع لقا وعد

 لبق سانلا ناكو « ءافاخللا نم هترضحب مالكلا نع اىهن نم لقأ وهو ؛ اناثع ليقو

 متن متاحا ناويد ذختا نم لوأ وهو ؛لوقي امف هنوضرتعيو ةفيلحلا الع نوّدري كلذ

 ذْختآ نم لوأ وهو «ةثلاثلا ةلاقملا نم قحاوللا لع مالكلايف هركذ ىتآيسوب بتكلا

 . باتكلا ةمتاخيفف ديربلا لع مالكلا ىف هركذ ىتأيسو ؛ مالسإلايف ديربلا

 بطاخ اي همساب بطاخيال لآ ]و ءافلللا يي ريحا سانلا ىف راس نم لؤأ

 ٠ فيحصت وهو ةدايرزلا :لصألا ف 01(

 نم ُلَوُأ هناف ناو رم نب كلملا دبع نآالا هيف ملكتملا نأ ىلع لدي هدعب امو اطَمس ةلبق تأ رهظي )0

 8 ٠ ررحيلف ءافلخلا ةرضحب مالكلا نع ىبن
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 السلا مهيلع ءايبنآلاب قلعتن رومأ
 ' (هريغ لكاش امث هركذ.ىتأ. ام ئوس )

 هيلع ليلخلا ميهاربإ باش نم لقأ ٠ مالسلا هيلع سيردإ قيقرلا ٌقرتسا نم لقأ
 (سا نم لوأو ( هرعش قرف نم لقأو « هب راش ضف لأ وهو : مالسنلا

 ( نين نم لؤأو « : يسعنا نم لتأو .« نافطألا لق نم لقأو « كاتس نم لقأو

 . راما مر نم لقأو

 اب قلعتي امو ةفالحلاا

 ةافو دعب ةفالخنا َّلو نيح هنع هللا ىضر قيّدصلا ركب وبأ ٌةفيلخ ىمم نم لأ

 هرك ذ ىلأبسو هللا لوسر ةفيلُحب بطاخي تناكو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ما نم لأ وهو ؛نلاعت هللا ءاش نإ ةئلاثلا ةلاقملا ىف تاقلألا !لع مالكلا ىف

 ىتأيسو ؛ هتوم ضر ىف هنع هللا ىضذر باطحللا نيرمع فتطتسا : ءافلخلا ص

 ءاطعلا هل ضرُ ةفيلخ لقأ وهو ؛ةسماخلا ةلاقملاف ءافلخلا ةيالو !لء مالكلا ف هركذ

 نم هيلإ لمكام عيم ةداعاب 'ىصوأ ةافولا هتكردأ (ىلو « ةفالخلا نع لاملا تيب ىف

 ٠ هلام نم لاملا تيب لإ كلذ

 هرك ذ ىنأبسو ؛ هنع هللا ىذر باطحلا نب مي ىعس نم لأ

 بّتر نم لأ وهو ؛ةئلاثلا ةلاقملا ىف باقلألا ةلمح ىف بقلللا اذه الع مالكلا ىف

 لع ناكرمع نأرحآ عسضوم ىف رك ذ دق هنكل « ”ىركسعلا هرك ذ اوف لاملا تيب

 ؛؟ كلذ لإ هقبس ذف كي وأ نوكيف « هنع هللا ىضروكب أ لبق ..ةرم لاكا

 لأ وهو ؛ ةسماملا ةلاقملا ىف لاملا تيب ةلاكو لع مالكلا ىف هركذ ىتآيسو
 ةيزهلاو : نيضرألا ىلع جارخلا بترو « داوسلا ضرأ حمو روكلا نول

 ماع ىف كلذو  زاسجما ىلإ رصم نم ماعطلا لمح نم لأ وهو ؛ مجالا الع ٠



 لوألا ءزملا ع

 همصخ هيلع سبل وأ « هل ىه نم ريغ لإ اهبسن وأ « اهعضوم ريغ ىف ةصقلاب جتحأ

 ' ابو هلع هتجح رهلخل هل ىه نم ريغ ىلإ اهبسن وأ «امل ةقيقح ال ةعقاوب داهمشتسالا

 لوألا هضصمللا ٠

 ةران بناكلا هب حتمي بم اهلهج ثتاكلا مسال ةيخيرات ةدينركذ ىف)
 . (ئرعأ هسيئر وأ هكلم هب رك اذيو

 فالتآ ١إء فينصتلا نم هيف سانلا رثك أ دقو « هل لحاسال رحب حيراتلا نأ ملعا

 لالخ ىفو « نونفل بعوتسمو « نف لع رصتقم نه : طوسج٠و «رصتخم نيباه : هنونف

 دعب الإ اهيلع فوقولا لصحيال ؛ هبيجع فئاطلو « هببرغ رداون تافتصملا كلت

 لصحي ريثك لمع دعب الإ ندعملا ىف ةرهوجلاب رّفظلا عقبال اك« ةعلاطملاب !مماعيتسآ

 ؛ اهديرمل اشوانت لهس « ندعملا نم ىهاوللا تطقّلا اذإف ؛ ةستغب املالخ ىف

 ٠ نيبرض ىلع ىهو

 لوألا برضلا
 ( لئاوألا ) ظ

 «فينصتلا ىكسعلا لاله وبأ اهدرفأ دقو « ةمهملا رومألا ّىدابم ةفرعم ىهو

 ”00 دو ؛ ةحلاص ةذبن ”فراعملا فئاطل# هناك ىف اهنم ىااعثلا دروأو

 رثك أ سوفن فّشتنام لع اهنم ترصتقأ دقو ؛هيلإ اضرعتي مل امم ةلمح اهنم عيراتلا

 « هدوجو رقساف : هيلع ىعاودلا ترفوت امن : هيلع عالطآلاو هتفرعم ىلإ سانلا

 ؛ كلذ دعب لاز مث ىرمأ |دبموف رهتشآ وأ «نآلا الإ لامنسالا مح هيلع بحسنآو

 : بناكلا لاح لإ ةبسنلاب مهألاف مهالا امدقم « هلوانت برقي هجو ىلع هبيترتىف ايراج



 0000 ا

 4 ىثعالا حبص نم

 ناكو ؛ءاطعلاو ذخألاو «ءارشلاو عيبلاب اهفاوسأ نوميقيف «لقألا عيبر نم موي لقأ

 مهوُشعيف ؛ بلك قوما !لع بلغ امبرو  اهكلموهو  ةموكردُا أبمف مهو

 نم رت قوس نإ نواقتثي مث . رههشلا رح 1نلإ كانه مهقوس موقيف بلك ءاسؤر ضعب

 قوسلا اذه ىف هوشعي ناكو « اهب مهقاوسأ نوكتف «رحخآلا عيب ر رهش ىف نيرحبلا
 نامع وحن .نولحترب مث . نيزخبلا كلم وهو - مراد نب هللادبع ى سا راس نونا

 نملا نم رحشلا ئرقو مرإ نولزنيف نولحترب مث . اه يهقوس موقتف اضيأ نيرحبلا نم

 مئاطألا هنم نورتشيف اضيأ نملا نم َنَدَع نولزنيف نولحتري مث . اهايأ اهب مهقاوسأ موقتف

 اهز وجي نم مهنمو «نعلا دالب نم توم رضح نولزنيف نولحترب مث . بيطلا عاونأو

 امملإ بلت تناكو «دورتلاو مدألاو زرملا اهنم نوبلكيو ام مهقاوسأ موقتف ءاعنص دريف

 نودشانت, و مهقاوسأ موقتف « مرا رهشألا ىف ظاكم لإ نولحترب مث راع

 نم لإ مفترآ ةموكح هل نمو هلال ىف 'صسربسأ هل نمو نرحب ١

 نم رح أ ناكو ؛ مت ىب نم اهيف ةموكحلا ىمأب موقي ىذلا ناكو ؛ ةموكحلا هل

 . جحلا كسانم نوْضُمي و ةفرعب نوفقي مث . ”ىميقلا سباح نب عرقألا مهنم اه مق

 ٠ ةمالسلاب اوبآو «ةمينغلا لع اولصح دق مهناطوأ نإ .نوعجري مث

 رشع سداسلا عونلا

 (لاوحألاب ةفرعملاو عي راتلا بتكىف رظنلا

 نع ىنغتس داكي الو ؛اهليضافتو « حيراتلا عئاقو ةفرعم ىلإ جاتحي بتاكلا نأ ملءا

 كولملا لاوحأو + تايرحاملاو عئاقولا ةنهزأ ملعلا اهنم .٠ رومأل اهنم ئثب ىلعلا

 اممم ةعقاو لكب جتحبف ؛ مهنيب ةلصاحلا تايرحاملاو « ثداوحلاو نرايعألاو

 كلذ ةفرعمب ّلخأ تم هنإف ؛كلذ لثمل جتحيوءاهمنالي ايف ام دهشتسسو ءاهعضوميف ٠
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 , : ا منت قران 9 اترك (امنرو عفت سه ناخد راهنلا ىفو ظ

 ها # 226 م هل ةزجعم تناكف « اهنفدف بلا نانس

 مهن ز الع وتل ذب ىوبت 00 ةعباسلا

 0 ٠ امإ ترظناذإ اهاشغت ءابظلا دَقوُت ران ىهو ديلا ران ةنماثل

  هنأش نم نإف مهنع فنيل سلا اوفاخن اذإ دقوت ران ىهو  دسألاران ةعسانل
 _ ,٠ ماصق نع ودب كف هل ثدح رانلا ائأر اذإ هلإ لاقي ءرانلا نع

 0 ٠ اهيلإ اودتييف فايضألا اهاريل اليل دقوُت ران ىهو  ئرقلا ران ةرشاعلا

 . غول اذإ عوسلل رانلا نودقوي اوناك : (عوسلملا وهو) ميلسلا ران ةريشع ةيداحلا

 . ةكلملا الإ ميذؤيف مب صأألا ٌدتشيف اومانال َّك

 : م تجرح تليق ءاسن اورسأ اذإ": مهنم كولملا ناك  ءادفلا ران ةرشع ةيناثل
 - نخضتفيف اراهن ءاسنلا اوضرعب 1 نوهركيف باهيتسآلا وأ ءادسفلل مهنم ةداسلا

 0 .ْنِمْضْرَع رانلا نودقويف ؛ فصلا نم مهسفنأل هن وسيم دف ىفخيف ةملظلا قوأ

 . ةمسام هل لاقيف هلبإ مسينم لجرلا ام مس  رانلا ىهو  مسولا ران ةرششع ةسنلاثل
 ١ : اذك لوقيف ؟ كلبإ

 كايا اسيعلا

 1 ”٠ مكاسإلا لبق ايف ةفورمما برعلا قاوسأ )

 0 نم م نواقتني و اد ف اينرمف دما برعلل 1



 3 ىشعألا حبص نم

 رشع سماخلاا عونلا

 (نافنص ىهو ؟ برعلا تاذاع ةفرعم ىق)

 لوألا فنصلا

 ) برعلا نارين :

 . ازان ةرششم كنالث برعلل “ لئاوألا ” تراك ىف ىبكيسسلا لل 00 ١

 نم عفد ْنَم اهاريل جملا رعاشم نم ةفئدّرملاب كقوُت ران ىهو- ةفادزملا ران لوألا

 ..نآلا لإ دقوت ىهف ءبالكن ب ئىضق.اهدقوأ نه لوأو ٠ ١

 رقبلا ةوضخ رظللا نتا اذإ 01لا ةيلهاؤنا و ارتاك  ناليطسالا نا ل

 نولعُشس و ءرعولا لبااىف ب نودعصي و ءرّشعلاو ماسلا اههيقارعو اهمانذأ اوُدَقَعو

 : رعاشلا لاق ءرظملا بابسأ نم كلذ نأ نومعزب و «رانلا اف

 رطملاو قا نب كم ةليدنو 4 ةمْلس انوش تنأ لولا

 فلحلا اودقعو رانلا اودقوأ فاح دقع اودارإ 1ذإ.ل فاك للملا ران ةئلاثلا

 ّلخو «ذهملا ضن نم 'لعاهريخ نم نامرساب توني و اهي نور طي

 صن اهتمغف نأل كلذب رالا روض ارنا[ هد تيس لانا

 . “ريغ ناويحلا نم ئث اهيف هكراشمال «ناسنإلاب

 ٠ ةعومجز نوبحي الو عبي نع فلخ امنودقوي اوناك ران ىهو - درطلا ران ةعبارلا

 نع اران اودقوأ ءاشيج اوعقوت وأ ابرج اودارأ اذإ اوناك_برحلا ران ةسساخلا ٠.
 . مهناحصأ ريخلا غليل مهلبج

 عطس ران 'ىضن ليللا ناك اذإف سيع دالب ىف تناك : نييترحلا ران ةسداسلا
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 ةورع لاق ءاهؤابو هبصي مل ءاهلخد.مث راما قبني اكرّسعَف اهلخدي نأ لبق اهباب

 : درولا نبآ

 "0 - 3 20 و 2# نوف منه 8 رو وسىدمع و هد

 ا اهنا يسب رع + كدلا ةينمخ نم ترشح نإل ىرممل
 متر لإ دمع ارفس دارأ اذإ لجرلا ناك_ فورعم تننوهو - متَرلا دع اهنمو

 دقتعأ الولع هاعر نِإَو هنت ل هتأسآ نأ دقتعا (أدوقعم هاعرو عجر نإف هدقعف

 : سعاشلا لاق «هتناخ اهنأ

 مترلل دقملاو اهفلح هّرغو * هقرفم اش تأراك هئناخ
 )غ0(

 عقلا امل لاقي سرفلا قنع ىف نوكت ةرئاد ىهو - عوُمهملا ةرئاد رابتعآ اهنمو
 -. سرفلا نأ نومزب اوناك_ىتآلا فرطلا ىف ليحلا لع مالكلا ىف هرك ذ ىتأياه لع

 رود

 : رعاشلا لاق «لاجرلا تبلطو «هتلياح ُتَستعآ هبحاص تحت قرع اذإ عوقُهملا

 امنا ارح دادْزآو هقايلح + ثظعلأ ءْرملاب عوقوملا َقرَع اَذإ

 دّيص لع اليخ اول سرأ اذإ مهتداع نم ناك قباسلا سرفلا رحن باضخ اهنمو

 ::رعاشلا لاق « هل ٌةمالع ديضلا مدي هردص اوبْضْخ اهدحأ قبسف
 2 3 7 59 2و 05 2 220-26 200

 لج ص بيسل ءانح ةراصع 2 هر تايواعلا ءامد ناك

 د 2 5 ع

 اوزح «هوقلطأف هيلع أونم مث الحر اورسأ اذا اوناك_ريسألا ةيصانزح اهنمو

 : ءاينطا تلاق «ةناغ ف اهم هتيم

 يدري 62د كرم ل ع 7

 ازجال نأ نونظب اوناكو مهاسرف ىصاون انززح

 )١( هروز ضرع وأ سرفلا روز ىف ناسللا ىف ٠ رئاودلا ف كلذب هريسفت قأيسو .

 . تايداعلا ةخسن ىف (؟)



 ا ' ىثعالا حبص نم

 هنأ اومعز انمرو © ُىرب همخئار مديل هيئاج ىلإ احرص اوكف ( برحلا وهو ) رع

 : ةغبانلا لاق «ئودعلا هعم نمو
 وهند ورك كو

 عسناار وهو هريَغ ىوكي ر هلا ىذك # هكر ما لا د ىبتفلكو

 ركذف هلجر تردخ اذإ لجرلا نإ نولوقي اوناك- لجرلا نم رّدَكْلا باهَذ اهنمو

 : ببالك نم ةأرصا تيلاق-ءردحلا هنع بيسو ٠ سانا
 يي و ا ا هع 0 0 9

 اهروتف لجأ هللا دبع تلق :رإ 3 بعض نب ( تك ذ ىلجر ترد اذإ

 ١(

 ىنفلا نأ نورت ايفل تالا هماعطإو ىلا ةيابج نايبصلا نع ّللا اهنمو

 نم ره رف هسأراؤم الهين ذخايف (ةّققلاب تنيت روتي ىهو) هتَفَس لَا هيف رهظ اذإ

 نمو «ةريبك انه نمو « ةرمت انهنم هلخنميف َقْلِف لا لكلا ىدانبو "ىلا توب

 . لَا هنع بهذيف بالكلا نيب هرثث "التمآ اذإف محلل ةعطق انه
 اهبحأ وأ الجر ُثّبحأ اذإ ةأرملا نأ اومعز  ةبحا ماودل « عقربلاو ءادرلا قش اهنهو

 : سعاشلا لاق ءاميمج دسف 4 اهيلع قش و هءادر هيلع قس لو
 هور 2 قوز ج 4

 نيب الريع ايل حب كيشيلاوم د 00 دربلاب قش درب قشا ١ دإ

 هدأ جوع 0 هدم هدم هه

 سيزاع ريغ ةلفط نع عقر نمو « ريحم ءادر نم انقَقَس دق يف

 هس اجبرف رثأ اذإ مالغلا نإ : نولوقي ت نسمثلا ىف رذئملا "بصلا نس ىعر اهنمو
 ةنانسأ لع نمأ ءاهتم نيبحأ ايم ىنيادبأ لاقو ةماهبإ و هايف سفستلا

 : ةفرط لاق « لغَتلاو جلو جوعلا
 ةدم 6

 رجلا لوفضي ضنا اد ةيرتب نم سينا 4

 لع فقوف اهءابو فافن ةيرق لوخد دارأ اذإ علا 5 0 امامو

 هلا 2010-0

 لاقوز ومهملا بأ ىف ناسالاو سومألا هذر فاء روضقم لوصألايف وهو .٠ ما نع ىلحلا عفد هلعل )00(

 .زمهال مضعب نإريخألا



 لزألا ءزسملا -
 2 ةرث كوت

 افلا رقبلا تاع ام اذإ » ىٌوارهاب بري روثلا كاَذَك

 ؟ىدفلا نأ نرمعتب اوناك ةرقسلا ضيحر ةزملا سو بلكُتلا نس قيلعت اهنمو

 ةينمللا نأو «هتفآ نم ملس «كلذ نم عش 5 هلع قلمف ةفطخ وأ ٌةرظن هيلع فيخ اذإ

 : ادلو فصت ةأسمآ تلاق ؛هيلع ردقت مل هتدارأ اذإ

 ةرمسلا صبح ضيتلساو بعت 5 1 نم هلام هيلع تناك

 ْ نم ةياقو هنأ نومجزبو « مهسفنأ لع ةيناس اوناك- بزرألا بعك قيلعت اهنمو

 : سعاشلا لاق ءضحت اهنوكل بنرألا 7 نا نإ نيلئاق ءرحسلاو نيعلا
 ريو هر 82

 لل الو ىنغي عدو الو 0 عقاو مح نإ ريثما عقب الو

 اوَقَلَع ناسنإ [ زنيغ ميل انآ اها -( عوسلملاوهو) ا ا عام

 (قيفيف مونلا نم عنتر و مايأ ةعبسس هنوكرتي و © اهريغو رواسألا 1رم م لا هيلع

 مِقاَعَق هيدي ىف ءاسنلا لَ ل

 شيعب ال ىتلا ىهو) َتالقملا ة أرملا نأ نوهعزي اوناك مَِتَقلا تيلاقملا ءطو اهنمو

 : مزاخ ىبأ نب رشب لاق ميال يف ًافيرش اليتق تئطو اذإ (دلو امل

 روم ءرلا لع اوي الأ نع نلقي هنأَط ءاسنلا ٌتيِلاقَم ٌلظِ

 نيع فرط اذإ لجرلا نأ نومعزي اوناك  فورطملا نيع فراطلا حنسم اهنمو

 ائدحإبب : ةرسم لكف لوقي تارص عبس فورطملا َنيع فراطلا حسف ٌثجاهف هبحاص
 عبس لإ ةئيدملا نم نّئج ثالث « ةنيدملا نم اتءاج نيتاثاب : ةئيدملا نم تءاج

 ٠ اهناجيه نكس
 اهباصأ اذإ لبإلا نأ نومعزي اوناك- اهنم برحلا أربيل لبإلا نم ميلسلا ”ك اهنمو

 )١( هرذحاف فيخصت وهز ىداوهلاب لصألا ىف «



 6 ' ىثعألا حبص نم

 نوفا هاش نر ع وا + ىَصقنمو تكا حل الإ ١ مب موسم مة دس ةن عع

 مهم لوتقملا نيكي انلا ناك وأب ذخسالا لولا لع ءكبلا يأت هم
 سعاشلا لاق «ذئنيح هنيكب هب ذخأ اذإف «هرأث َدَحْو ع

 هدم عمور ساو دسم 2 ع ِ-_و

 راس هجوب 5 تايلف ٠ ؛ كلام لتقع ارورسم ناك نم

 سا د6 مه 7 و م

 رافتألاب هينولا ل ترالفت .« هت اسارع ا

 سيعو هبا لف ١ الفلا ىف لضاف مهنم لجرلا ناك - لاضلا قيفصت. اهنمو

 ءاجتلا اولا احولا : الئاق هيديب قكصو ناسنإ ىلإ ئموي هنأك اهنّْذَأ ىف حاصو هتقا

 ,ىدتمت اهنأ نومعزيف هتقان كري 9 نلت -1| 211 ءةعاملا ةعاسلا : لكيه ءاجتلا

 : علا لات . ذقت قيرطلا الإ
 نفل دع

 3 هنظ ءاس 2 - قفصتلاب ند

 . لضب نبع هينا ل اذإ ديرب

 ب هيوهتستف اهعبتيف ةالفلا ىف مهدحأل قارنت لولا نأ نونعرر ان تقول ا
 مث طبأت لاق اهلتاقو اهلباق هنأ مهدحأ ىعّدآ امنرو

 يا

 نيفيا وضن 2 تلف

 ها مو هام اس ى.- ه تاع

 توهأف ىو ةّدسش تدشف
0 

 ْترَحَف شهد الب ارض

 نع ٠ قع ه ريف نهد

 ناطب احر دنع تقال أبن
 دحلان 0 عم أ اي

 ناح صصص ةقيحصلاك ببسا 5

 كا دس د -

 يك ىل 2 رف 1 4

 نارلو ندا ف ف 0

 ةصتف َناريثلا بكرت ندا نأ نومعزي اوناك_رقبلا برشبل روثلا بَ اهنمو
 : سعاشلا لاق «رقبلا برشيل روثلا نوب رتضيف «برتشلا نعرقتبلا

 )١( ىتوق ثوقاي ىفو ءرهف ةحسن ىف ٠ فيحصت وهو فيس لصالا ىف بس ىناثلا تيبلا ىف هلوقو ٠
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 رم مل نةامدمل تا - رس نرد م هانت لس

 نيسفناب نصبرتي اجاوزأ نورذيو جنم نوفوتب نيذلاو ) ىلاعت هلوقب كاذ مالسإلا
- 

 ٠ (ارشعو رمُتأ ةعبرأ

 سيق كلذ لعف نممو ب راعلا ةيشخ ّنِنولتقي اوناك. (ٌنهلتقوهو) تانبلا دأو اهنمو

 نأ كلذ ببس ناكو «لاملا ىوذ نمو هموق هوجو نم ناكو «ىرقتملا صاع نبآ
 لاقف ميهف هولأسو موقلا بانأف مهمرارذ اوبسف اشيج مهازمغأ رذنملا تب ثامن

 تكرت اهبحاص تراتخا نم لكو « هسيلإ تدر اهابأ تراتخآ ةأ مآ لك : نامنلا

 نب ورم اهبحاص تراتخ اهنإف مصاح نب سيفل نبأ الإ ٌنهمابآ نرتخآ نهلكف دعم
 دروو .٠ كلذ دعب ْنهلتقي ناكف اهلتق الإ ةنبآ هل دآوبال هنأ سبق رذنف « حوج لا

 . (تلدق ٍبْنَذ ىأب تلبس ةدوعوملا اًدإوإ) هلوقب كلذ ماظعإب ناءرقلا

 نأ ةفاخع هدلو لّدقي مهنم لجرلا ناكف « ةقافلاو قالّمإلا ةيشخ دالوألا لتق اهنمو
 هت ده هك عقول ه- : : 3 : سدس ها

 قالمإ َةْيْشَح م دالوأ اولتفت الو )) هلوقب كلذ نع نلاعت هللا اىبن نأ لإ هعم معطي
 مه هر د 7 هرسود- جب هر 50 هريزرز ودم رث هب

 : ([اريبك أطخ ناك مهلتق نإ 3 اإو مهقزرن نح

 "ل نيالا ريق الإ قا نوت لجرلا تام اذإ اوناك ءايدلبلا سيح اهنمو
 ٠ جدل ءام نذرت ل تقف اذإل ةعفربلا صو ةبلوب اهتأر وطي الرو نإ
 : 540 لاق اهبكريل داعملا ىف هعم تر كلذ اولعف اذإ 0ك َنونعز و

 دودحلا رح نيل تاحنام * ايالولا ىف امسوءر ايالبلاك

 نم جرخ « هراثب بلاطي ملو لتق اذإ ناهنإلا نأ نومعزي اوناك ٌةَماه ا اهنمو

 ا 1 لوقا ىوقما : حاصو « ةماملا ئمسن رئاظأ ةسار

 : عاضالا ونا
 هرذحاف فيحصت وهو ايالز تيبلا ىف اهعمج كاذكو ةيلزب لصالاف )١(

 ٠ فيحصت وهو ديز وبأ لصألا ف :(؟)
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 « هرهظ مح اولاق « نطبأ ةرشع هدالوأ نه راص اذإ لحفلا ناكف 6 ماحلا امأو

 هللا ربخأ دقو 0 الو اع نم الو 4 كر 2 ئش هيلع لح الو 4 كر

 . (ماح الو ةَلِصَو الو ةَئاس الو ةريعب نم هللا لعجام)) :. هلوقب كلذ نالطبب ىلاعت

 ىذلا ريعبلا ىلإ دمع ةئام هلبإ تغلب اذإ مهنم لجرلا ناك : رهظلا قالغإ امنمو

 ملي بكريال ىك همانس رقعي و هتارقق نم ائيش عني نأب هرهظ قلغأف ةئام هب تلك
 .تانادقديله لإ

 ىهو : لحفلا نيع اقف املأ هلبإ تنلن اذإ لجرلا ناك . ةيمضتلاو ةئفافل/ |

 كلذ نأ نومحر و « ةيمعتلا ىهو ئرخألا نيعلا اقف كلذ 'لع ٌتداز نإف «ةفلشلا

 : سعاشلا لاق لبإلا نع نيعلا عفدب

 نارعبلا نيعأ ايف اف 4 ناتجاود هيا 1

 اذإ لجرلا نأ هيف مهنأش نه ناكو بألا ةجوز حاكن وهو : تملا حاكن امهو

 اهيف هل نكي مل نإف ءاهحاكن ثروف هينأ ةأرمآ مع هب وث قلاف ءهدلو رك أ ماق تام ٠

 «لاملا نوب اك حاكنلا نوثراوتي اوناكف «ديدج رهمب هتوخإ ٌضعب اهجوَرَي ةجاح
 . خي ندرس ظ هادو هرم كب 2

 هاوقب بألا ةجوز مرحو « ( اهْزَك الا اوت نأ مل لحي ال ) ىلاعت هللا لزنأف
 هل اع سود يش اما 32 بعرس ف اه ل 0 بالا ل عزار# دس اص رص دع مس امس

 َءاسو انقمو ةَشحأَف ناك هلإ فلس دقام اّلِإ ءاسنلا نم كابا حكنام اوحكَت الو )

 ٠ تقلا حاكن ىمس مث نمو ( البيس

 0 هس 5 روع

 ادقح تَلْخد ءاهجوز تان اذإ ةيلجاملا ف ةأرملا ثناك : ةسلا راسل
 0 "+ 0 اص

 : ةيادب بوي مث 1 اهياع ىضمم ىتح ابيط سمن مو اهبماش رش تسبلو (اصخ ىنعي)

 4 1 8و 3 ري هاه ب
 جرت مث ( تام الإ ئس صنفت أملقف هب مسك ىأ هب صتفتف «ربط وأ ةاشوأ راح

 ام رع
 وم

 3 و - هر م

 خسنف هريغ وأ بيط . ؟ ف تعءاش ام عجارت مث « اهب ىرتف ةرعب ىطعتف كلذ دعب
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 بيقرلاو ممولاو كسلا « بيع اهرمأ حادا َّنإ

 بييجتلا ربتشملا ْحَفَصملا» + ببصملا سفانلا مث سلملاو

 دولا ب ل دلل لاخ , ثتيئادلع لعمل »
 ُنوردب الو سصأ لعف اودارأ اذإ اوناك « ةريطلا نم برض ىهو : مالزألا اهنمو

 «رعن اهضعب العو « لفتال « لعفا اهضعب نإع اًوتكم احاّق اوذخأ ءهيف ىمألا م
 دارأ اذإف ءعيرس اهضعب نلعو ريس اهضعب نلعو ءُدَح اهضعب نلعو ءال اهضعب نلعو

 مهللا : لوقيو حادقلا كلتب هل بريضيف ؛ نآثوألا َنداس نأ الثم ارّمس مدحأ

 اولاجأ لجر بسن ىف اوُكش اذإو «هب لمع هل جرح اف هججرخناف هل اريخ ناك ايأ
 خرضلا رخ نإن ملم برتكم اهضنب فو (حيزبص بيوتكم اهضمب قو حادقلا
 لح قح ىف فالثخآ نينثا .ني ناك ن إو .٠ هؤمت قل ا جرح ناو « هبسن اوتبثأ

 نع نملاعت هللا ئهن دقو هل قحلاف همهسب جرن نف حاذدقلا اولاجأو امهمس هل امهنم لك

 . ( مالزألاب اومسفتسا ْنأو) هلوقي كلذ

 . ماهاو «ةليصولاو «ةيئاسلاو «ةريحببا اهنمو

 ملاه اهنم سماحللا ىلإ اوُمَمَع نطبأ ةسمن ْتَجمْأ اذإ ةقانلا تناكف «ةريحبل اماف

 اهيلع ركذبألو ئ اهيلع لحم الو ءرب و الز جي الف ءاهوكرتو اهنذأ اوقف اكذ نكي
 ٠ ءاسفلا نود لاجرال امنابلأ نوكتو ءنملاعت هللا مسآ تيكذ نإ

 امارح نوكيف « ادبع وأ ٌةميهب : هلام نم ئثلا بيسي لجرلا ناكف ةبئاسلا امأو
 . ءاسنلا نود لاجرلل كلذ عفانم نوكتو ادبأ

 اركذ ناك نإف عباسلا نإ | اودمع نطبأ ةعبس ثدلو اذإ ةاشلا تناكف ةليصوّلا امأو

 اموحَم اهاخأ ثلصو لبق اىئنأو اركذ ناك نإ و« مخلا ف تكرُت ىتأ ناك نإ و« بُذ
 ٠ ءاسنلا نود لاجرلل امهنم قنألا نبلو امهعفانم تناكو ءاعيمح
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 لثملا هب برضي كلذلو « اظح اهرفوأ وهو ؛ ءابصنأ ةعبس هلو « زوزح ةعبس هيفو

 : . لعملا هحّدق لاقيف ظحلا ىف

 فقرر يملا“ ع حيفسلا ىهف خادقلا اهب لفتت ىتل ةعب رألا امأو

 انمي و |مورحتف ور نوراغيف دوعمتجي موقلا فنرآ كلذ مهقي رط ناكو

 اهمف ءابصنألا ىمستو «رثك أ ال ءابصنأ ةعبس الع اهنف نومي ءءازحأ ةرشع !لع

 هل ناكو ذخأ «رثكأ وأ نيحذق مهدحأ دارأو ةعبتس نم لقا ارنأ نؤ راد

 ا هنومشف لجو اوَنأ « كلذ الع رؤزملا اومزح اذإف اهم يلهو

 لل ةعلق قا ةعونخ لدسكقف حادقلاب نقيا و ناب لما 5111

 هايل ا يع نما هدي وع نرخ فكي مع ةيال لا

 طَّسيف ١ لوجملا رس نم بوب ىنوي مث « هجارحخإ ىف هيباحيف ىوه هبحاص

 ىلإ حاقلا ةبابر عفذيو «بيقزلا ىمسي لجر هسأر لع موقيو «ةضْرُخا ىَدي ني
 هدي لخديو « حادقلا ايف عمت ىتا ةبابرلا ذخأيف ءاهنع هجولا ٌلّوحم وهو « ةّضْرخلا

 امم ناك نإف « بيقرلا الإ ةعفد هلوانب حدق اهيف ده اذاف حادقلا ركتيف بوُنلا تحت

 معو ةيقابلا ةثالثلا ذخأ الشم ليّسْلا هدعب جرح نإف ةبابرلا لإ در ء هل ظحال

 تاي نمو زاف نم كمشب ادنأ كلذ ؛مو ءرخا روز نم ءايسنأ الا رب ١

 نيذلا ال مْرْعلا اممإ و ءائيش اهنع نم اوزاف نيذلا مرغي الو ءرْزَح ةّدع اورحن امب رف

 حق زان نإ ءاثيش يش مهلا كلذ نم اولكأي 0 «اوباخ

 ' بحاصلا مظن دقو ؛ هب كلذ اولعف لطخ ىلع ةيناث هحدق اوديعي نأ اودارأف لجرلا

 : لاقف تايبأ ىف امرمغو ازوق بيصنلا اهل ىتلا حادقلا 7 داع نب ليعامسإ

 .ٍ داصلاو واولاب ةصوحلا لصالاىف عقو و ٠ ني اقملا نيمأ ةمجعملا داضلاو ةلمهملا ءارلاو مضلابةطرحلا (1)

 . هرذحاف خاسنلا نم فيحضت وهو ةلمهملا

)55( 



 لقألا ءةرجحلا غ٠

مقوف هب حاصف ةرذس مع عقاو بارغ اذإف راس مث « هلتقف يظع نابت
 | 01بأس لع 

 لاق هيبأ لإ عجر املف ؛ازنك اهتحت نم راثأف ءاهيلإ ئهتتاف ةرفض لع عقوف هب حاصف

 : لاقف  بارغلا بعنف برشأل هتان و زكم ترس لاق  ؟تعنصض اه هل

 "01 اى تيرم لاق +اذام مث لاق تليف لاق. ىتناب تنلف الإو كيلحاررئأ
 الإو ءاقسلا برضأ لاقف  بارتلا ف غزتمتو « بارغلا بعنف برشأل تخناف ةريهظلا
 لاق . ىنباب تسلف الاو اهتحتام ٌرثأ لاق ةرخص لع عقوف م تلعف لاق . باب تسلف

 . ازاك تدجوف ؛ تلعف

 اورقأ# ملسو هيلع هللا لص هلوقب ةريطلاو رحزلا كح لاطبإب ةنسلا تدرو دقو
 لص نسحتسآو «ةريط الو ىَوُدَع ال” لسو هيلع هللا ىلص هلوقو “ اهتاكو ىف ريطلا
 قرف دقو . اهعمسأ «ةبيطلا ةماكلا ىهو لفل ىبجسي و لاقف لافلا «٠ ملسو هيلع هل

 ل نم لك لاثلاو دقت ةريطلا نأي :ريطلاو لاقلا نع ءابلعلا

 امنوجذي ىتلا رزجلا ملل هب نومستقي اوناكر اهتلا نم برض وهو : رسبملا اهنمو

 : احّذق رشع دحأ ىهو : مولعم بيصن اهنم حّدق لكل ءاهنوبرضي حادق بسحب
 «زوفلا دنع ظحلا نم الام ردقب ٌثباخ نإ مرغ اهيلعو ثزاف نإ ظح امل اهنم ةعبس

 ٠ تباخ نإ بلع مغالو:٠ تزاف نإ: اببمل لحال حادقلا اهب لقت اهنم ةعبرأو

 او لا ايلف .٠ تباج نإ مرغلا اهيطو تزاف نإ ظلسا امل ىلا ةعيسلا:امأف

 متوتلا ىناثلاو ٠ مرغلاو ذخألا ىف دحاو بيصن هلو «دحاو رح هرْدَص ىف حُدق

 ىمسيو) بيرصلا ثلاثلا» ٠ مرغلاو ذخألا ىف نابيضن هلو ءَنَرَح هردص ىفو
 هلو زوزح ةعبرأ هبفو نيلحلا عبارلاو ٠ ءابصنأ ةثالث هلو « ز وزح ةثالث هيفو ( بيقزلا

 نلوادلاو افلا ةيعت هو ورع ةسمن هيفو سفانلا سماحلاو . ءابصتأ| ةعبرأ
 « حلا عباسلاو ٠ ءابصنأ ةتس هلو زوزح ةتس هيفو ٍءاضيأ حّفْصمْلا ىمسيو «ليْسملا هال



 2 ا

 لكل ىلشعألا حبص نم

 ندي برضيف قهابدإ يوب خب يلا ءالؤكوا 00 ا

00 

 نع تبذف ءاهدب ذخأف هكافلا اهيلإ ضهنف ة يك اكلم تدِتلو

 نايفس وبأ اهجؤزتف «كريغ نم نوي نأ لع صرخأل هللاوف ! ىنع كيلإ تلاقو

 لإ لاهلا هب تبقنآ نأ لل ناك ام هرصأ نم ناكف «ةيواعسس هل اوف بع

 هروهظ َبرُق ملسو هيلع هللا لص ىنلا ثعْبب ةنهكلا نم ةعام ربخأ دقو . ةفالحلا
 . هريغو نهاكلا حبطس مهنم

 نم نيطايششلا تعنمو ءامسلا تسرح ءاسيو هيلع هللا لص ىنلا ثعب انو

 نال عسي نق عمسلل دعاقم اهْنم دعت ام انأو )إهلوقب ىلاعت ربخأ اي عمسلا قارتسآ
 . (ادصر اباهش هآذَح

 ٠ مأ لمف اودارأ اذإ اوناك مهنأ هلصأو بدحاو ىئعمو امهو: ةريظلاو را اهنمو
 هل ناك الامش راط نإ و كح هل ناكانيمي راط نإف ؛ريطي يح ريطلا اورحز هكرتوأ
 مك نمو ؛ كح هل ناك هسأر قوف نم راط نإ و « كح هل ناكامامأ راط نإ و « كح
 هؤّدعت مث «ٌبارغلا كلذ نم هيلع اولؤعام رثكأو بريطلا مسأ نم اذخأ ةريطلا تيم

 رسك نم تاداسجللا ف ثّدحي ام لإ كاذ اوز واج مث «ناوبحلا نم ريطلا ريغ الإ

 . ةناهكلا دح لإ رحرلا ضعب ئبتنآ امبرو ؛كاذ وحن وأ عدصو أ

 نوفرعي برعلا نم نطن مهو بهل نه الجر سرأ ريطلا رز نم ىكحي امو .

 خانأف شطعف هيو رك ال نرل نه ءاقس هعمو « هل ةجاح ىف جوخ « ةفايعلاب

 تانأ ةريهظلا ٌتقو ناك حراس مث ؛هقسار رتؤ بيش بار انا 0

 هيف اذإف هفيسن ءاقسلا لجرلا برضف «بارتلا ىف غزتمتو بارغلا بعنف «برشبل

 ٠ هرذحاف فيحصت وهو نيشلا ماخاب لصألا ىف عقوو ةحيبقلا ءاسنلا نم تالمهملاب ءاصترلا (1)
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 رسشع عبارلا عونلا

 ظ ( برعلا دياوأ ىف )

 امضعبو «تانايدلا ئرجم ىرجي اهضعب «ةيلهاحلاف اهيلع برعلا تناكرومأ ىهو
 2030 تارا ارحم ىرحي ايعسو 6 تاداعلاو تاحالطصالا اءرم ىر

 ظ .. رومأ ةّدع ىهو : (هلاطباب مالسإلا

 قارتسآ ةطساوب ةيبيغ رومأ نع رابخإلا معدتع اهعوضوم ناكو « ةناّهكلا اهنم

 برعلا ىف ناك دقو . مهيلإ تابغلا نم هنوعمتسنلام ءاقلإ و ء ءامسلا نم ممسلا نيطايشلا

 ٠ هب نوري ايف مهكح ىلإ نوعجري و« مهمالكب رعلا دمتعت ةنهك ٌةَدع ةثعبلا لبق

 هكافلا تحت تناك ةعيبر نب ةبتع ةنبا كنه نأ كلذ ىف مهراسبخأ بيج نمو

 ا ف «نلاازيغ نم سانلا هاشغي ةفيضلل تب هل ناكو «”ضوزخملا ةزريشملا نبا

 لبقأو « هتجاح ضعبل هكافلا ضمن مث « هيف ديهو وح هك افلا عجطضأف اموي تمبلا

 ١ اةالاك انلا هيصنأو يراه لو اهآر ملف هيل وف كيبل ىتني ناك نمت لجر

  كدنع نم جرح ىذلا اذ نم لاقف  تبييتناف مان ىهو هلجرب امضكرف دنه

 ال كبيأ تعال ىحنا ل لاقت  ىتيبأ ىذلا تاو ادسإرأ ل تلافن
 . فك اخ « يظع أب تبا تيمر دق كنإ اهوبأ هل لامقف  اهيف سانلا ركن ! ةدنع

 اهنهعمو نما ناك نم نهاك ىلإ امههموق نم ةعام ىف اجرفش «نمبا ناك ضعب لِ
 بيصب ارسم نونا 5نإ اهينأل دنه تلاق «نهاكلا َدالب اوُقراش املف رْأ ةوسنو دنه

 رْفصف كا هريتْخأس اهوبأ لاقف  ةبس "ىلع نوكي (مسرم ىنمسي نأ هنمآ الو ئطخيو

 ا اياند 11 ينم ايلع قيبقي ةظيبس ة هليح] ىف لخدأغ «لدأ تح هسرف

 .لاناف هي كريتخأ اخ كا تاريخ قو مآ ىف كانئج دق انإ :" ةبتع هل لاق «نهاككلا

 ' دا لج ةيح لاقف اذه نم ىدمأ ديرأ لاقف تءةرك ىف رمق لاقف وهام



 ا ىثعألا حبص نم

 .ةعيارخع لف ١ سانل جا هنع هللا ىضر نافع ْن ناثع سر دق.نأك

 ادع نَع ه هذه 23 قاقو نيم لع لاما هديب « ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر برعذف

 0 لوس -

 “ هني, نم ريخ ىلاعشو

 'امدجأب تنعتسا اذإ و” ب ةفالخلا ناويد نم كولملا ضعبل كلا ٠ ارت ار

 لاوحألا نإف «هلاح !دبم نم هتفرع امب ضرَت الو « داصرألاب هيلع برضآف كلمع
 باطخلا نب رمع عد اك سهاظلا حالصب عَدْحَت نأ كابإو ؛داسجألا لْقَنب لقتنت

 ْ . دايز نب عيبرلا
 ىرعشألا ىبوم انأ اعدتسأا هنع هللا ىضر باطحلا نيرمح نا إ 3

 ىلإ دايز نب عيبرلا بهدف «قراخلا هايز نإ عيبرلا مهنم ناكو لاعلا نم هيلي نهو

 شيعلا ةنوُشُح ىلإ راشآف'ء هيلع ققسو هدنع جورب امع هلأسو رمج ىلاوف |

 ةلح ىف هيدب ني رضحو < اًمبأطم اًفْو 0لتر ةمامجو « فوض ةحج سلو ٠

 « هلا نع هلأسو هاندأف « هيلع الإ عقي مف هدعصو هر ربع توصف ل0

 ٠ هب ىرعشألا ئسوم ابأ ىصوأ مث

 ّعاسم هيف ددعي ةفالخلا ناويد الإ لضافلا ىذاقلا باك ةضزاعم ف هل

 لاوهألا نم حوتفلا ىف هاساق امو « بويأ نب فسوي ٍنيدلا حالص ”رصانلا كلملا

 «ريرسو رم اهب ماق دقو ٠ ةيرصملا ةلودلا ىف مداخللا لعف ام !متلمح نمو : وهو

 هتيسن ام ربانملا كذأو « اهداعم ىلإ ةيسابعلا ةوعدلا ٌدرف «ريمأ ؟تمو ريمأ انه تلاقو

 ىذلا مويلا ىف راصنألا عاتجا نم مّدقت ام الإ كلذب ريشي .٠ اهداوعأ وُهَز نم ام

 فككو داع نب دعس ىلإ ةدعاس ىئ ة ةفيقسف ءملسو هيلع هللا لص ىنلا هيف تام

 ؛ ريمأ ؟كتمو ريم انم 37 :رذنملا نب بابحلا لاقو «ةديبع وبأو رمعو ب وبأ مملإ بهذ

 أه كلذ ريغ ىلإ ٠ ءارزولا مت ”أو ءارسخلا اكلو أل : هلع كلا ىضر كب وبأ لاقف

 : كلسلا اذه ىف مظتني و ائرجلا اذه ىرح
 بيسو سس



 لوألا ءزجلاا رم

 متدبأ راق ىذ موي ىف َنابيش ىنباي لوقي : ةبقنملا هذه لإ هيتبب ف مامت وبأ زاشأف
 . بتاع سوق نهرتسا ىذلا ئرسك شوج

 هرواج ول : “نايقعلا دئالق” هباّك ةبطخ ىف «ناقاخ نب حتتفلا” رصن وبأ لاق اكو

 « مرنألا ىداوب ناكوأ ؛ هامح ىهدلا نم دحأ هب راجتسآ وأ « هامح قرط ام بلك

 ا كاوأ « مدلل هاك اي يرتكلا دسيتساو أ ؛ مرحأو ةسييز هب فاطل
 ٠ هءالألا ىلع زخ مل ماطسن

 ديري ىبأ ىيزلا فلا ذل ضرعتلا دنع ملقلاو فيسسلا نيب ةرحافملا ف تلقاكو

 'ىمح قرط وأ « اسباع ىلول سبع سراف ةيقلولف ” تعضو هلجأ نم ىذلاراداودلا

 | الم بفيسلاب العل مدَكِم كرب ةعيبر هعراق وأ انآ هامح نم تابل بي
 . “هقرفو هعمح دّدبل ماطسل هلزان وأ

 . كلسلا اذه مظننيو ئرجملا اذه ىرجب امم كلذ ريغ نإ

 نم موي لكب افراع قفلا اذه تحاص نكي مل اذإو : < لسوتلا نسج” ىف لاق

 الو « اهلثم نم هيلع دري امع بيجي فيكرُدي ل ءاهيف ئرح ام: (ىلاع «مايألا هذه

 نيعتب امع اروصقو « هتعانص ىف اصقن كلذ هبسحو : لاق .٠ اهنع لئس اذإ لوقي ام

 11 ل ذا هما تاوللا نسنو كروم نم هيبلغ

 نب نيدلا ءايض ”ربزولا لاق دقف ماوقأب ةصاخ ثداوحىف تدرو ىتلا عئاقولا امأو

 ٠ البأ ال ؟ذو ام دابشتسالا ف لاتمألاك اهنإ :رئاسلا لثملا# ىف هللا همحر «رينألا

 مل ْنَم لصيو «روضحلاب ٍبّيغلا قحلي ىتح اب بلا دعب الو : باك نم هلوق اهنم
 لاش ثان اذهو «ناسحإلا مركن م دهاشلاب بئاغلا ةنزف ؛ روكش الو ءازجب هلصي

 ةييدحلا ةعيب ىف «ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىلإ ريش ٠ ناثع نيمب نع هللا لوسر
 )١( ختئانلا لق نم ةدئاز نم لعل )١( ةبقعلا خسنلا ضعب ىف ٠
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 ةعين راهظإ ل مهباجأف « بلك ىن بارعألا هذه اعبات تحرح كانعباب املف «ةمألا

 1 5 ١

 عم راسف 6« ناوّم ّق ىح ناس> لبقأو « طهار جا لزن ىتح راسو «ريزلا نبأ

 افلأ نيثالث وحن كادضلاو «فالآ ةعبس نم وحن رهو «كاحضلا اوه لع كارول
 : شرق نم فارشأ هعم لتقو كاحضلا لتقف ءاولتتقآو

 ثلاثلا دصفملا

 (  همالكف عئاقولا 007 لاعتسآ ةيفيك ىف )

 ليصافتب ملعلاو «برحلا مايأب ةفرعملا نم ناك اذإ ةباتكلل ترتملا بتاكلا نأ ىفخيال

 امو «اهئارعش قلفمو ءاهئابطخ عِقاّصمو « اهبورح ناسْرُف نم دعي ْنَمو « اهرابخأ
 ديشتسف انمل اًدعتسم ناك « تاضفقانملاو ناعشألاو بطختا نم كلذ ىف مهنيب ارح

 «ةروهشم مايأ ركذ ,ىمم : رعش وأ : ةيئاكم ىف هيلع درب وأ «ةيدق ةعقاو نم هب

 : نابيَش ىب حدمي ىئاطلا مامت وبأ لاق اك ؛ نيعم سراف ركذ وأ

 بقاتم نم تدطوام الع ْبداَرو » امسوقب يسمت انو ترشَتا ١

 بجاح سوق اونهرتسآ نيدْلا ٌسورع * مكحفويس ثلامأ ٍراق ىذب ,متأأ

 لاقف بد ةنسىف ئرسك ع دفو ىميقلا ةرارز نب بجاح نأ الإ ديس
 ؟ تنأ نم هل. لاق ربسك ىلع لشد املف «ةبرغلا نم لجر لاق ؟تنأ نم ب١

 بابلاب تنك لاق ؟ برعلا نم لجر كنإ بابلاب لقت ملأ لاق -؛ برعلا ديسلاق

 ع هيلإ اكشو ارد هف الف 4 8 كلملا ىدب نب ترضح املاف مهم الجر

 الع ىتنهرت امو لاقف  ءاهتميق ديعي نأ اد ارب ريعب فلأ لمح هنم بلطو «زاجا

 تامو ارب ريعب فلأ لمح هاطعأو « ٌتلبق لاقو هتمه مظعتساف « ىسوَق لاق - كلذ

 . كلذب ممت ترختتفآف مهيبأ سوق هنم اوبلطو هتوم دعب لالا هوثب رضجأف بن

 ٠ رهاظ وه اكلنا مايأب ةفرعملا نم بناج يلع ناك اذإ هلعل (1)



 لؤألا ءزسسلا ما

 نمو ءافلأ نيعبرأو ةسم: ماشلا لهأ نم لاقي ايف مهنيب لئقلا ةذع ثناكو ؛ ةعقو

 . نب رامت ناكو ؛ ردب لهأ نه نورشعو ةئس مهنم « افلأ نيرشعو ةئس قارعلا لهأ
 هللا لوسر نأ حبحصلا ىف تبث دقو ( لق ىتح لئاقو « هنع هللا ىضر "ىلع عم رسأي

 « ةذدم امهيلع تضمو “ ٌةيغابلا فلا ارامت ُلَْي ” : لاق « راسو هيلع هللا لص

 "لع لثق :نرا ْملإ رضفو ماسشلا الع ةيواءمو « قارعلا لع هنع هللا ىضر "لغو

 ٠ هنع هللا ىقضر

 ؛ رهداهتجأ لع لوم كلذ نإف « كلذ نم رثك أ ىف ضوحلا ىلإ انب ةجاح الو
 . بجاو مهني رج امع كاسمإلاو

 ناك « ةيواعه نب ديزي كله (ىل هنأ اهثيدح نم ناكو ؛ طهار جرس ةعقو اهنمو

 هللا دبع عياب و اهنم هجرخأف ثراحلا نب رز هيلع بثوف «نيرسنف لع ٍلَدحَب نب دبعس

 «رحافلا رداغلا دعْفَم ىندعقأ ىذلا هلل دمملا : لاق «رينلا ' عرف دعق املف ءب لا نأ

 «قدرألاو «نيطْسَلف لع لدحب نب ناّسَح ناكو ؛ هلوق ند سانلا كدحّصف ءرصنحو
 نب لئان بثوف «َندرألاوه لزنو « نادل عابثز نب حور نيطساف اله لمعتساف
 ُنامنلا ناكو ؛ريبزلا نبا عباب و نيطسلف نم هجرخأف عابنز نب حور لع ىاَذُخبا سيق

 لعف ؛قشمد الع سبق نب كاحضلا ناكو «ريرزلا نبآل عياف صمخ لع ريش نبأ
 000 ل 1 عتحلا نب ناو هلع مدق تيغارتور ذعر لقا

 ؛نويناملاو «ةيعأ ون ونب كلذ لع قفاوو معن لاق« ماشلا لهأ ةعيبب ريبزلا ن نبا لع مدهب

 نب ورمعو ناورمل لاقو ؛ مهيلإ ردت ةيمأ ىب ىلإ كاحضلا لسرأ كلذ اف ان

 16 ايباخلا لتي م ندرالا نم ريسسيف لدنجب نب نابح لإ اوبتكا:: .ديعس
 كاعضلا ثايار تاقتسأ الف « هنوضرت الجر كانه رظننف هاقلن ىثح انه نم نحن
 هذه لجر وهو « رييزلانبا ةعبب ىلإ انتوعد كيخضن ال ةيسيقلا تلاق « قشمد نم



 مو ىثثعألا حبص نم

 « ةريلا كلم رذنملا نب نامنلا الع بضغزيوربأ ئرسك نأ هثيدح نم ناكو

 (عوردلاو السا ىهو) هتقأح عدوأ دق ٌنامعنلا ناكو ؛ سبحلا ىف كلهف هسبخل ْ

 ( دئامأ هذه لاقن عءىناه نم اهلطي 2 وأ ليسرأل ىلا 'ىناه دنع

 ريما كلم ىف هاك لح نانا كحل (لل زيورنأ ناكو ؛ هتنامأ ةيبالالا

 0 ةملسلا + ما سار. دي ةادبلا ناب ةصييق نب ىلا

 000 هر شب

 ف ى كيرلا درأ ثعبف ( للشأ كلملا 5 سايإ لاقف ا

 نطب نم ًاناكم اونأ مهربخ لئاو نيك غلب املف «ءارهب نم افلأ ثعبو «وجاعألا نم

 00 ةعاس اولتتقآو «مجاعألا مسملإ تاصوو هولزنف « راق ىذ

 لأ مويلا ” لاقف «هياحصأ كاذب ربخ «للسو هيلع هللا لص ىنلا نأ ئوريف ؛ةحيبق

 : « اورصن ىبو مجعلا نم برعلا هيف فصتتنآ موي

 باكىف هبر دبع نبا ابنم دروأ دقو +برعلا مايأ درفم فتيصم ةديبع نأ
 كلذ نم ةرزخم ةذبن ىنادنلل لاعمألا باكرا ىفو , ةرتكتسم ةلحب ” ن0 ١

 ..انه اياعيتسا حلا ةساحانب
 مرك "ىلع نيب تناكو « لما ةعقو اهنف ..مالسإلا ردص ىف ةعقاولا بورحلا امأو ٠

 تناكو « اهنع هللا ئضر نينمؤملا ْمأ ةسئاع نيو  ةفزكلا لجأ هعمو ب
 قاخ نيقيرفلا سلا ؛ةمقولا تفرع هب و كسع همسأ لمح الع ذئموي ةبكار

 2 هدعم نمو اعل هيف ةرضنلا تاكا

 نيبو « قارعلا لهأ هعمو ههجو هللا مك ”ىلع نيب تناكو « نيفص ةعقو اهنمو

 «نيثالثو تس ةنس ىف اهؤادتبا ناكو «ماشلا لهأ هعمو «نايفس ىأ ن ةبواعم

 نيعست ليق ؛ ةريثك تاعقَو اهيف اوعقوأ مايأ ةرشعو ٌةئام نيمصب مهماقم ةّده ناكو

 ٠ ناب ذرملاب هرضو 6 زرمانملا تاذإبلا بشوي دقعلا يف 0(



 لقألا ءزجلا مو

 ربك ألا وه ٌليحاَرَتو ؛”ىدنكلا ورمع نب ثراحلا ىبآ ةملَسو لحاَرَش : ني وألا
 ٠11 مخيغو لاا بلي دمي ناك ( مصألا ةماسو « هريغو لئاو ركب هعم ناكو

 :عبتو ٌليحارش مزهنأو « ركب و ليحارش لع بلغتو ةملس رصتنآو « منيب لاتقلا

 رو مورو ٠ .لئاوو ركب نيب ناكو«ىناثلا بالكلا موب. و .. هولتقف هيخأ ليخ

 « ةريملا كلم سيقلا ئرمأ نب وذنملا نيب هيف برحلا تناكو (لبج مسآ ةداوأو)

 ىتح مهحبذي لازي ل هنأ مسقأو « رذنملا هيف رفظو « ةريم ا ببسب لاو رذنم نيبو
 ءام هيلع بكسف دج مدلاو مهحبذي قبو هضيضح الإ ةراوأ سأر نم مهد ليس

 ؛ ناحرحر مويو ء هلم... ء ةقيضح لإ لبمبا سأر نم مدلا لاس ىنح

 « بالك نب رفعج نب صوحألا نيب هيف برحلا تناكو.(زاجاب داو مسآ ٌناحرحرو)

 ميك ون هيف تمزبنآو ؛ ميك ىبو «ةرآرز نب دقن ند ةيوام فىبو « مراد ىبو

 ملف هكفتسا نأ ةرارز نب طبقا هوخأ دصقو ؛ ةرازر نب 0 ( مهعم نمو

 0 ل ا نا بلف ع 1 لح اهيفم اهذعو «ردقب

 «ةمّدقملا ناحرحر ةعقو تضقنأ (ىل هنأ هنأش نم ناكو ٠ تفرشلاو فرش نيب

 دجنتسآ «لسو هيلع هللا لص هللا لوسر هيف دلو ىذلا ماعلا ىف كاذو «ةنس اهل ىنضمو
 « دعس ىنب ريغ مهمت ونس تعم و « هتدجنأف هيخأ رأثل نايبُذ نب ىميمتلا ةرارز نب طيقل |

 هخأ رآث بلط ف سبع ىو صاع ىن لإ طيقل مهم راسو هلأ ون هي تلا ١

 طيقل مرضخ « ةلبج بعش ىف مهلاومأ سبع ونب و ىماع ونب تلخدأف هدم

 0 اا طف رار طب 1 او نال هيلع اوجرفن

 ناِيْبُذ ىب نم اضيأ لتفو ؛ اميظع ارصن نا سماع ونب ترصتنآو « ةرازز

 موو ٠ مهمايأ مظعأ نم مولا اذه ناكوو ةتكتسم ةعاخ ذسأ ىو مي ىبو

 نم نيعب رأ ةنس ىف ناكو ءادهع ةيلهاكلا ىف ةروهشملا عئاقولا برقأ وهو ءراق ىذ

 ؛ردب ماع ليقو ؛ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دلوم



 م4 ىشعالا حبص نم

 يدش وهز هلخاد مث ؛ سهدلا نم انامز قبو « هنأش مظعو مهم هو برعلا عوج

 شحو : لوقيو « هام اعرب الو 6 باحسلا عقاوم مهيلع ىتي راضف هموق ىلع ىغبو

 ؛ هران عم ران دقوُت الو ؟ هلبإ عم لبإ درت الو ؛داصيب الف « ىراوج ىف اذك ضرأ

 ٌبورحلا تلاون بيلُك لق امو ءاضيأ لئاولا ةّرم نب ساَسَج هلتف تح كاذك قبو
 ومغأ لأهم بلغت ى دفن ناكو + لئاو ناك نيو تل

 ًاقاكنر «ةزدع ءوي مهني ناكف كد متفلا سجال لالا
 ناك مث ؛اكب الع بلغت ولب هيف رصتتنآو « تادراو مول منيب نا «ناقيرفلا هيف

 ( تاّيّصعلا موي مهنيب ناك مث « بلغت لع ركب هيف ترصتنأو ,ونحلا موي مهني

 4 ؛اودا , دق مهن اان ع ل لاو لعاب هيف ترص ١

 مرح أ مايأ ىف (نيقيرفلا ني لتقلا هيف رْثك قلاحتلا مول وهو ؛« ةضق موي مهن منيب

 . لاتقل اهف دنس
 سلا هع

 تاذ هل لاقي عضوم غأأ و غابأ نبع موي. ةروبمثملا مهريغ مايأ نمو

 بط ضنلا ثرابملا تارخ اق كيو مل ناسُع نيب هيف برخلا ناكو ؛رايكلا

 ؟ لذا نو ءاينلا ءام نب رذنملا ملم دا ناكو ءهريغ ليقو « سيقلا ئرعآ عرذأ

 مههف اورثكأو ةريا الإ ناّسَغ مهتعبتو «مَلن تمزهنآو «رذنملا لق مويلا اذه ىفو
 مايألا مظعأ نم ناكو ءاضيأ ملنو ناسخ نيب ناكو ,ةميلح جم موي.و . لتفلا

 نشل نإ لق لس مظعو ءاريشك اددع هيف. شويحلا تصلب ءايرع ا

 نب ناكو ءديدكلا ويف رابغلا ةهج ريغ يف تا بكاوكلا تريهظو تينت

 نا مركب ةعس ر هيف لتقو « ةناك ىلع ميكس هيف ثرصتنآو « ملسو هناك

 ربق لع رقع ملو « ةياهافسا ىف هربق زم رقعي ناكر ؛ ةعاجشلا ىف ىلثملا برضي هبو
 1 5 ها :

 نيب ناكو ؛ةفوكلاو ةرصبلا نيب عضوم بالكلاو ؛لؤألا بالكلا مويرو .هريغ



 لوألا ءزمحلا م

 رشع ثلانلا عونلا

 ( دصاقم ةثالث هيفو ؟ ةعقاولا بورحلا مايأب ةفرعملا )

 لوألا دصقملا

 ( كلذ لإ بتاكلا جايتحأ هجو ىف)

 « برعلا مايأ ةفرعم لإ ججانتحي بتاكلا نأ : “ لسسوتلا نسح” ىف ركذ دق
 مهني ئرج امو «ئرحألا !إء ةليبق لك موي ةفرعمو « مهني تناك ىتلا مايألا ةيمسنو

 ةنيعم ةعقاو وأ ءروك ذم كلم وأ ء«رومشم سراف ركذو ؛تاضقانملاو «راعشألا نم

 اه ملعلا نم كلذ ىف املا : همويل وأ هسفنل مهنم لك هاما امو ؛ صاخ صخشل

 سراف وأ «روبمشم موي كذ.نخ ةبتاكم ىف هيلع دري وأ «ةدق ةعقاو نم هب دهشتسل

 بتاكلا نإف ؛مااسإلا ف ثّدح وأ «ةيلهالا ىمأ هيلع اىض امم كلذ وحنو «نيعم

 نم هيلع درب امع بيجي فيكردي مل ءاهنم رحب امب املاع « عئاقولاب افراح نكي مل اذإ
 : اهنع لثس اذإ لوقي ١| الو «اهلثم

 ظ نافقلا دبففملا

 ( هنم دصقملا ةفرعم لإ شرت كلذ نم مايأ ركذ ىف )

 ةرضبلا نيب لبج مسآزآزخ ) زازخن موي ٠ ابرح اهمظعأو « اركذ اهرممثأ نمو

 «سرفلا ةعب ر ىب نبب هيف برحلا تناكو ؛ (هب تفرعف هدنع ةعقاولا تناك ةكمو

 لئابق نم اولتقف « ةعيبر ىنبل هيف ةبلغلا تناكو ؛ نما لئابق نيبو رار ةعيب ر وهو

 لئاو همسآو ) لئاو ىنب كله ةعيب ر نب بيك ةعيبر دئاق ناكو « اريثك |قاخ نها
 لئابقو دعم ىنب لع كل« دت ناكو ؛ سرَْلا ةسعيبر نه وهو (هيلع بقل بيو



 8/4 ىثعألا حبص نم

 رئاثلا ةبكلا رابغ را * اَذإ ٍلِيَم ليلا سرافلاو
 0 دس 7 دع اه رخ

 ريبمأع يب ا” دال صاعو د مهدعت مل صوحألا ىف تدس

 ب 00

 رظاتلاو دحام * امثراس هيف ىلا َّ

 هأزلا رمقلا لَم ادا هاك ضف ا 0

 رسال ع ناك الو دك ىفةوُشا دئشاال
 7 8 0 نم اه 0-1 200 3

 هاما اس اس هم دهم ع ا اح. اا

 00 كادت كلام + هتعيص تنا ءايح نقاف

 رثاكلا ةزدسلا ا ىصح مهنم رثك الاب تسلو

 ! رحافلا ةمقلع نم ل 33 طا لا >2 لو

 رداصلاو دراولل 0 د نا 00 هيلا ماع

 731 2 1 ها هس ىرغ دهس 0 0

 نيلجرلا أ مهاب : لاقف « هنع هللا ىضر رمع ةفالخ نعل شاعو

 بص ثا

 «ةعَّدَج تدع« نينمؤملا ريمأاي مويلا كلذ تلق ول : لاقف ؟ٌتاعف ول الّضفم تنك

2 

 59 رت ناس نيغ 3

 ! مهاب تنأرسلا مدوتسل هن ” : هنع هللا ىضر رمع لاقف رجم تاَفَعَش تغلبلو

 . * يناس م هولا عضبتَسلف كلثم ىلإ و ٠ مهرارسأ ةريشعلا عيوتسيلف كلثم

 ماع امأو . بالهللا ّنن رمت قاو وهز ناروخ اهقلم بانو 300

 تامو دعا هتباصاف « سو هيلع هللا لص هللا لوسر ٌةوعد هتباصاف ليقطا نبأ
 ص را ة

 ةلولم نيو انو طريعلا د لاقف ةلولس تلا '

 “ ناعيرلاو ناحيرلا ** باك ىفو « اهريغ نع ةرفانملا ىف عقم ةصقلا هذه ىفو

 : تارفانملاو تارحافملا هذه ند "لح نييسلدنألا ضعبل



 لوألا ءزحلا مرارا

 ٠ يل لاقط ابل كح ابو ةمقع لقأو « سانا لبقأو هلم سب مريم
 هر يو

 ايس ! أ تلو ف دق ََك! 5 ابصنم نيمرك ألا نب . مها

 بت 12 َتْنُك ىذلا َّنإ « ! م هل

 0 اقسم اني يو ٠ أو اأو الن انيك

 « ابسل سيقل ىدأ ماو *

 " ناعقت لحفلا ريعبلا تك ري اهنأو ىدْع ايتكااحت دق رفعج ىتناي اكنإ : مره لاقف
 "00 اج الكو ءهبحاتس ىف نتي اج هيفو الإ دحاو اكتم سيلف ء امم ضرألا

 اوقرفو 2 مره مهرمأ ثيح اهورحنف رزحللا كلت ىلإ هيخأ ولبو مر هونب دمعف

 اش كلذب بأي نأ هركو « هبحاص الع امهنم ادحاو مره لضفي ملو « سانلا ني
 : لوقي وهو جرح « ىنثعألا كلذ ئأر املف ؛ ما ا

 رحاح نإ رولا 10-2 . اننا نم كاش

 0 2 هلو دقو صاشلاو ةجيبلا ىذ يل د يا

 هد 8 وطه

 هم اذ ري و

 ىو ا ع

 اهب هال سفنلا ٌلِلَغ ىنْشت

 هدم نه رث هما م

0 
 5-0-5 نجا

 : نرتب
 د ها

 اعرض لإ ب تنتمأ ل
 هس

 2 اوأر ام 3 1

 ام مقلع

 0 ملم ع
 1 اهلا ىذ 07 قورت *

 هس هد 0 2

 هم هد جدنا رد ها

 ظنا 7 حنت 1 .

 ماضلا ة رولا ا ا

 8 0 ارد
 و4

 رئان حبص ىذ ٍقريشم يف :
 رباق الإ لَقتي ملو شاع. +

 ٍرشاقلا تيل اَججعا
 رئاولاو راتوألا ضقانلا



 ا ىثعألا حبص نم

 آلا 2 ق6 م

 * ندي ىردنسلا َنوكي الكل أ

 اقل لع اوُدَم ماَماَو « ةرَبأ روبفلا تحت نع فار

 (امصاءو ادبلو ىومسو ذي د رهروجحو مهفاَم أ | لع تبعت

 تس

 ١ انمئالو مول ايندلا ىف لاز الق .«. كلامل اس ناك ام كنا ,
 22 حس -

 (نعامت امومع امامنأ ٌّمشأو

 : لاقف ةئيطحلا شوو '

 هع سس ها هدب مريس ارث عر

 ؟ لوجو مغ وذ ع أدب »+ امدعب لصفلاب 00

 : لاق مث مث «ةلماك ةديصق الع اىنأ

 سو دس دس

 رك * ةمؤكمو عاب 2

 ( ديجأ هل ملعب ال امس هاتأف صاع د مه م لسرأف ءامايأ كلذ الع موقلا ماقأو

 مايألا هذه كيسي ابو ءاربخ كيف نأو «اار مكلا نآ بيس[ نري سل

 .اف «هئابآب الإ كموق الو تنأ رّخفت ال الجر رفانتأ ؛ كبحاص نع فرصنتت الإ

 (ةمقلع ]ع لضف ال نأ محرلاو هللا كش : لماع لاق ؟هليرش + كنأ

 « ىلام ىف مكتحآو اهزّرحباف كل ىتيصان هذه ! ادبأ اهدعب حلأ ال َتلعف نثل هتلاوف

 جرف : كراك راف وت فصن الاف يبو ص 0000

 ' اقام لثم هل لاقو ءارس ةمقلع ىلإ لسرأ مث ؛هيلع هلضفيس هنأ كشنال وهو صاع

 | ضاع فني هنأ كو ال عز تفرصتاو صاع و ةراه ةقع هلال 0

 نيلجرلا نيذه نيب ادغ لئاق ىنإ : هيخأ بو هيخأ لإ لسرأ امره نإ مث ؛هيلع
 مكفسب درطيإو .ةمقأس نم اعتب را سن خضم ا ا اذإف « ٌةلاقم
 حبصأو ٠ ةعامج رحل نوكي ال نأ سانلا نيب اوقرفو + صاع رع اهرحتملف اهلثم

 ) )1١ةقرفت» ىأ امعامعو . دن ىأ  لعجأو ديدن تاسللا ف ٠



 رفعج نب ضوحألا نب فوع نب ةفاك لاقف
 : 2 3 كِل هن

 ب ور - هدم 37 را وجت

 ديهز هريغص ددوس #* اودوسل ن نأ لبق ان ناب

 ظ ول يذلا موي عاضو ٠ للا ىف ٠ انإ لإ

 )00 لس اهركد ليه لإ ٠ هانلا ل قح دم نأ
 0 هل ان و هو الخ ل9 ذإ
 دا ا 1 دانا يعاب

 : ءاطعلاو ةةدوتلاو ءدحل 2#

 : لاق مث
 هركو دس ع هزه

 اولا رف تاس ف * ا ع

 : لاقف ؟ اذ ْنَم ليقف «هتوص عفتراف ةمقلع عم ئردنسلا ناكو

 00 + يردتسلا نوع كن) نمل
 سس 5 ع

 1 نع ىلاوخأ صوخ ألا دو نم *

 تل لاقي ”ىردنسلا ناكو «هتباجإ نع بغرف !هبجأ : ديبلل صاع لاقف
 ١ نيرألا نب مش ةأ مآ 6 بالك  رفعج ةنبآ ةنخافل ةمأ تناكو « ءاسع

 735001: دييل لاقف ءاباهشو «ديزيو ناز هل تدلوف حرش اهيلع عقوق
 اد نك ناديا د كال لماع امد ان
 اولا ةايخلا ىف اولي لاز الف « كلاملل ارش ناكام اَنيأالأ



 امن لاقو ءامهتريشع لاحو املا كلذ هركو ءائيش امهنيب لقي ملف ةيمأ نب برح نبآ
 « ماشه نب لهج ىبأ لإ اقلطناف ءامميب ىضقي نأ اهنأو« مَرْدألا ريعبلا يك اقنأ
 1 ل "80
 يسال تبر سس فس 1

 اماكلا مك د! اواي

 اماقيلا عنم ورم د د

 امادقإلاو ٌدكلا هبف نس

 9 ب اناتغإ 0 ىذلا الول

 اناكملالا كنب يضر لإ < امالكلا او 00
 وع

 امامإ مل انوبأ باك <
 مور .٠ 0

 | رلعت ريس 9

 و 8 .

 امادقإ همدقأ جلعدو و

 هدم اه رخو سس هي

 اماعنأ جدم 0

 1 ا 6-2 : 1 1 ِ 3

 - ويارا ديس ل نت ع دب

 اًقاس اممنإو ا نانس نب ها نب مره ه لإ 0000

 مبني ىضقي نأ باه الإ ادعأ «نراتا 8 تسراف لا ىح امهعم لبإلا

 : زجنر دئموب صاع عم ناكو ديبل لاقو «دءعولل اي امتأف ( لبأ الا ماعلا ايل - ا

 هال ىريور هب 2 سد هع

 ىلضفا مهل ضف ضف نيهذي له * لدع لهأ تنأو مره

 6. ور ع 2 و 0 0 1:

 لهأب هلا نعت ىلبق امو صوحألا رخفب.نا

 و هريس ه 2

 لسفو مهنابآ ليسو # لكشو مهلكش نعمت ال

 «ب لصألا ماك نأ اوملع دق *

 : اضيأ لاقو
 دور سد سس اج 2 مهره ١

 رفنم ريغ ترف ا دق يا 9 ِرَفَعَج نب كلآم نم وأ ىفإ

 ب هد

 + سعرعلا باقس نم ابقس تنوفا

 : انا طش كف(



 لوألا م 0 3 2 يل

 هلم تأو «فيفق لج أ سب لب تأ ةمدايب لانا
 3 : ىامعأو ىلابآب كرفانأ ىنكلو

 ظ 0 ( كنم ريخ

 2 راكتلل كم فأر « ءاتجللا ف كنم يكرأل هقلو ىلإ, : ضاع لاقت
 . هالاولل

 كلام ىنب الع صوحألا ىنب عم ادي اوناكو ءرفعج نب دلا ب ضعب لاقف
 7 اردقل اننرفأو ءانربلع كرفانأ هل لق كلو ءارساع قيلت نأ كنإإ : رفع

 ! . كلذ هل : ةمقلع لاقف

 .ةام ىلإ لبإلا نم نم هيام الع معن الثم اهلسرأف زنعو نص نقيل صاع لاقف

 لع مهئانبأ نم انهر 0 رو ارق انساةعام هيلع رف نأ كلا اهاطعي

 هيلع الع فراعو « نيمضلا كك ديحولا نب ورمع نب ةعزخ هل لاقي لجر ىدن

 ١" قلاع ىب نم هعم نميف ساقو دلا> ىب نم ةعم نمو ةمقلع جرخو «نآلا الإ

 امعاب : لانقق + ءارب وبأ وهو رفعج نب كلام نب سماع همع ليفطلا نب سماع أ

 7 فرركلا اه, لاق نع تنأو كبسأ ال :لافف ىيس نأ نبا. : لاقف  لعأ

 7 دف نإ لعب كنود نكلو : لاقف «ىمع وهو صوحألا هللاو بسأ الو صاع : لاقف

 نايفس ىأ ىلإ امهترفانم العجو «كترفانم نلع اهب ْنعتساف اعاب رص نيعبرأ اهيف تعبر
 . ىناغألا ىف اذكه )١(

 ١ ليا هلع (1)



 0/١1 ىئشعألا حبص نم
 ركل

 «ةئيطحلا ةمقلع عم راصو « سماد عم ديبلو وه راصف كلذ ةئيفت الع ىنثعألا مدقو

 . ارفاتو ىرشتلاو

 ٌلوطأو ءابسن كنم تبثأو « ابسح كنم مك أل ىنإ هللاو : ةمقلعل سماع لاقف

 : ايصق كنب

 .::ارابتو ذليل كتنراخ انآ طار ١ افلم لاا

 ٠ كنم نيف حبصأ نأ كئاسن ىلإ بحأ انأل هللاو : سماع لاقف

 ىنإو ءرقاعل كنإو ؛ذولول ىلإ و ءرخافل كن[ و ريل ىإ كرفاأ . ناع

 . رذاغل كنإو «فاول ىنإو ؛ هاب كام
0 

 ١ ميت نب ورم ىنبل تيفو دقو مقع ل جر انأو دولو لحجر تنأ : صاغ لا

 «حاقأل كنم رحنأ انأ.: كرفانأ ىنكلو ؛نوبذاك رهو مهب ترّدَع ىنأ اومعز دقو

 ٠ حايشلا ةنسلا ىف كنم رعطأو « حابصلا ىف كنم ريخو

 انأو قدعلا اقلت نألو ؛ نابج ىنأ عزت سانلاو لتاقت لجر تنأ : ةمقلع لاقف
 ىنأ نومتزي سانلاو داوج لجر تنأو كلَ انأو مهاقلت نأن م كا نيعأ كمامأ

 ريخ نأ : كرفانأ ىنكلو تأ اذإ ةزيشملا ىلطعت تناو «كلذك تلو ٠

 1 اوكذ كنم فرشأو ءارصب كنم ّدحأو ءارثأ كنب

 كلام ىنب لع لضف صوحألا ىنبل سيلو « ناف لجر تنأ : اع لاقف

 « همس كنم اىمسأ ىنأ كرفانأ ىنكلو ؛ حيحص كرصب و صقان ىرصب و « دِدعلا يف

 « همحر كنم عرسأو « هج كنم دعجأو « هل كنم نسحأو « هِق كنم لوطأو

 . همه كنم دعبأو

 )١( أ ى ف ةذام ف سوماقلا رظنا هرثأ ىلع ىأ ٠ طحقلا رسكلاب حايشلا (؟) ٠



 لوألا ءز#جلا ماا

 م

 ' قيرشل مايأ هيلا لكل ١ مهمضاوق اًهارنش | مدلاب «ىطت

 نم ْنبآ انأ ابونكم ربق الع تدجو : لاق «مهضعب هاكحام جملا اذه لعو .

 0000 ىف مظَعف لاق «ءاش اذإ اهقلطيو « ءاش اذإ اهسبحي ءهرمأ عوط حيرلا تناك

 هر ناك اف ؛ هلوقب دعأ رعي ال ! بوتكم دبل اذإف هتلابق رن [ربق لإ ثنعلا م
 تبجعف : لاقبءاش اذإ اهلسرب و« ءاش اذإ هريك ىف حيرلا سبحي « نيداّدحلا ضعب 3

 ' رخفلا ةياغف هنأ عماسلا نظ كلذ نم خش عمسلا قرط اذإف « نيتيم ناباست امنه

 باعيتسآ عضوم اذه سيلو  ةريثك هرئاظنو كلذ هابشأوو هتقيقح ملعب تح فرشلاو

 ٠ اهريغ الو ةيقيقحلا ةرحافملا ىف لوقلا

 اىنأ ئشعألا نأ ئيحيام كلذ نف «بسملا ىف ةكاحلا ىهو :ةرفانملا مايأ امأو

 '00 مز( بآلك نب «رفعح نب « ضروخألا نب ؟ فوغ نب < ةالع نب ؛ ةيقاغ

 6 هرج ىأ هل نأ ةشلغ ىنعألا لأسف « ةعنابتلا نه ٠ ئريخلا شاف وذ ة ةمالم

 راؤلك لشق : لاف - عنف ال لاق - صرخألا فب الع كلا : ةبفلع هك لاف

 اال لافطلا نإ صاع اىنآف ءاذج نم رثك ا ىدنع سلف : لاق ىسنقتال لاق

 رسال ةمالص اينأ مث «سإلاو نا اع كيلثأ دق لاق « بالك نب رفعج نبا

 ٠ هئابحب هدنع نم

 ' لحب نب «كلام نب يما وهو ءارب وبأ نسأ ال ناروكذملا ةمقطو أن نآكر

 ٠ ةسايرلا ىف اعزانت ةئسألا بعالم نبآ

 اكل دق دقو هببس كمعل تراص امإو صوحألا يدمحل تناك ةمقلء لاقف

 « فاينملا ل1 اراسو اهنينيب ذشلا ىرشف كنا وأ نا اهيرسا ماو اع

 )١( ختبانلا نم فيحصت وهو س":لاقأو لصألا ف عقم .



 000 نع 1 ا

 ترحل ن: يي ل ل ل طل ىاس ا عب

 ا ىثعألا حبص نم

 لاش اننا ارصن هوبأ ناك مامت ابأ نأ شانلا رثك أ دنعو ةبماللا حرش ىف لاق

 هيبأ مسآ ريغف « ماشا دمار و عر : ,ه ةيرق : مسأج نم «راطعلا سردت هل

 ؟ سانلا ٌرعْسأ نم : ريرك لاق الجر نأ ىناغألا بحاص ركذو ؛'ىط بف سدنآو .

 ادودخا دقو« ةبطع هيبأ ىلإ هب ءاجو هد ذخأف « تاوحلا كف رعأ ش مق : لاق
 5 ع نإ سو اد 201

 هفرعت وأ لاق ٠ معن لاق ؟ اذه ئرت لاقف « هتيل !لعزنعلا نبل لاس دقو . ةئيهلا ؛

 ةفاخم لاق «ال لاق ؟زنعلا.عرض نم برشي ناك مل ىردت وأ «ىبأ اذه لاق.ال لاق

 بألا اذهب رحاف ترم سانلا رعشأ لاق مث ؛ هنم بلطيف بلا توص عمسي نأ
 . مهملغف مهعراقو عاش نينام

 كئلوأ ةيحافم ىف 2 م ةمنعل ةحألا الإ هذه ام : ”ىدفصلا حالصلا لاق

 هين ل خب راهظإ و: لجرلاكلذل هفارتساب ةحتاقولا هذه لرفض دك «وبأ و

 ثيحب « فرشلل ةيضتتملا رومألاب ضيرعتلاو ةيروتلا راختفآلا ناكامبي رو

 هل نيت دصقملا فرع اذإف« عامسلا درحت فرشلاو راختفآلا ةقيقح عماسلا نظب

 : رازحلا نسحلا ىبأ لوقك «كلذ فالخ

 لْهأ ْنَعو ىوق نع ل + اس ىذلا لق الأ

 لسمألاو عْوتلا ماك + موق رع اثنا دق

 لبس ىفو نَح.ىف م + اهنألا مد َنوُهِرب
 لذي نمو ساب نم.َن ودم النارلا) اب

 لم ون مهاشُخيو 0 بلك ونبي موا

 هم ذ سن رورو 6ث 4 عد سل اص 6 سع

 قيقحت بر نه مهنع لسو «بأد 2 ' "ا



 لؤألا ءزملاا "0

 الملا الإ فولأ تع اذإ اسقو + (مصاع لدعب رخفلا موي اذ نق

 اىعس نم ةاعسم رخفلا مويب اوماقو مُهاعف عيمجلا (انعأ دق تاي

 « يه ءابح اىسأو « هعضومل حلصي ديس الإ مهنم سيل : ذئتيح ئرسك لاقف

 ْ ٠ مهبآم مزركو «مهتالص مظعأو
 : فرشلاو ردقلا مب ةرومثملا تاتوببلا ةعت برعلا تناك : ةديبع وبأ لاق

 تببو «ردب نب ةفيّدح لآ سي اهو اليرأ ديو فام دبع ن مثاه تب 1

 نب ورم نب هللا دبع :نيدَحلا ىذ لآ تيبو « مع ىب تيب : نيبمرادلا ةرارز لآ

 بمك نب ثراحلا ىب نه تايددلا ىب تيب و «نابيش ىب تيب : ماشهنب ثراحلا
 . اكولم اوناكامنإ تاتويبلا ىف نوّدَعي الف ةدنك امأف : لاق . نملا تيب

 نَسأاو ةحاصفلا اهبف موقت دقو ٠ بسحلا ةقيقحب نوكت دق ةرحافملا نأ ملعاو

 : رختفي ىتاطلا مامت يآ لوقك : ببحلا ماقم

 ريكا

 عفايو ل ع ىمنو د منهن مولا

 عئارش نم 9 وعلا م ةرثكل د 2 دل تامّؤكملا ّنأكو اشعل

 5 4 هر 0 1 ٌّت
 ' عياصأو ممدْمَت نم ةحار اهل + نع نكي ملف ثدم دججما ىف دي ىأف

 مياَدولا انيدل ثعاض اهو عاضف « الام ظوفحم فورعملا اوعدوتسأ مه

 : اضيأ هلوقو

 ؟ رطَقلا امهيأ لبق اًواَ رطقلا اهب.« ئرحب ول هنم ةبلح ىف ماع ئرح ل نك 0 2 0 ١
 رخذلا قب ْنَ رظناف اَلذإ امل « ْلَرَي ملو سانأ ايندلا رد ف 0 01 م هع 2 00 58 0 ماض ا
 ٌرْخَفلا كلذ انريغ ل .سيلف « ىدن ند ءاشامب رخفلف ءاش نف
 ربّتلا اهعمي مايالا م انيلإ « اهقاربفا دعب دولاب العلا انعح



 ليابقلا ع زعلا تيب ةلراف ٠ اهلضقب قحأ ماطس ىرمعل

 لقاَتم ّلكر خفلا موب دج اذإ #* اهدوق زعزع (نلا تنيأ) لياسف

 ه-_ هام رس هدو

 ليابقلا نبب شبكلل مهبرضأو 5 م أموق سانلا زعأ تلا

 4 مس مد

 لفاحما باقر رع امل لد 0 ةيعبر هاك ع عنا

 اللا 3

 لياو لك اهرت نم 3 ذاعو اهليْطَع صانلا ركب مل ثكذ اذإ

 لزالرلا ئدحإ سانلاب ْتلرن اذإ * ةدّلب لك ىف سانلا كولم انإو
0 

 ةداقو ءابتماعد عرف نأ دم فتيلع ده: لاف .٠ يحل ةرار ز نب بجاح ماق مث

 ان مهنجنأو «اديدع سانلا رثك أ انأل لاق ؟ يمت ىن اخأأب كاذ ل : اولا اي
 : لاقف مه اخ مق فليقل مه لير مهاطعأ اناو ءادلو

 لياوألا ا َّق ام آما ان 3 هنأ فدنخ 2 تملَع دق

 يملا سيل 2 ريغ د ةورتو دحم لهل 0 '

 ه-

 ليالكب دنع سانا 0 1 * 0 3 (ّنعللا 2 0

 تاما ىموتترإ ١ الفن ملء > دل ؛ لاق ءءدعتسللا مصاع ن | سيق ماق م

 انأل. لاق ؟ دعس ىن اخأاي كاذ مو : : اولاق ؛ مدآقم تائئانلا ىف يتلو : ماعد

 ماق مث . انلح اذإ مارث الو «انلمح اذإ كدت ال اناو راد مهعنمأو. ءراثلل مهكردأ

 : لاقف مهريعاش

 قوم ة اساسا ةسدع

 1 ىذللا غيبمضاو 5 ٌلدبتخو 3 انثأ فدنخو سبق 2

 ل ا 3 3 رومألا ّق اع 5

. 0 

 ٠ قانعألا يهو ةيلط عمج مضلاب ىلطلا )0(



 لؤالا ءزملا "ا

 لجر لك ملكتيل لاقو ٠ لوذعلاو ماكملا ملل دمقأو مهرئاشع نه مهعبت ْنَمو طهرا
 نسْلأ ناكو «راكتم لؤأ "ىرازفلا ردبْنب ةفيذح ناكف « ُقّدصَيلو هموقرثآم كنم
 ةرئامو « مظعالا ْنعألاو مدسقألا فرشلا انيف نأ برعلا تملغ دق : لاقف ؛موفلا

 ىتلا مئاعدلا انَسَلَأ لاقف ؟ ةراّزق اخأاي كاذ ملو هلو نم لاقف  مركألا عينصلل

 : لاقف مهرعاش ماق مث ٠ تقدض ليف ؟ ماضيال ىذلا زعلاو «مارثأل

 اًفاضن سيق بنسخ يذق هزاز 03 ! مييف زعلاو زعلا تيب ةرازف

 اًماجر ميدقلا ىف سقل هاش * ىذلا طاب ءامشلا 5 ةزعلا ل

 0 اك نسف رثأم » تضم ىلا نورقلا اغا دف تابهف

 اماني مولا ارت ىف سمشلا ىلإ همك. اًموي مه نإ د

 امطاح سانا نم ُدسْعِب اودسفب نإو * اهعيبح كذا ملص اوحلصي نإف

 نم هتبارقل معو ةعيبر لبق موقي نأ هل نذأ امنإو «ىدنكلا ثعشألا ماق مث

 ايفحزو «رثك ألا اهتبدع لئاُ انأ برعلا تماع دق : لاقف « ردنملا نب ناهنلا

 لاق ؟ ةدنك اخأأي مو اولاق  تامكملا بردو« تابركلا ثايفأ ناو «ربك ألا
 0 1 ل «رظعألا هبكنم اندلقتو « هئايفأب انلاظتساف ةدنك كلم اثر و انأل

 . لاقف «متحات م مث «مرك الا

 رحافي نم لع دلْضف انل تدَجو « انتيبب لاجرلا تايبأ تس اذإ

 رطاغ نحف اهف انرفاني « ةطخب انانأ رادع لل

 رباك ألا هتترْوأ ايف ٌلسْضَفلا هل « اَنبأ سانلا ملعي ّك اوفق .اولاعت

 « لوز ال ىذلا اهتيب كاب نأ تيرغلا تنملع دق” اقف ”قاييّشلا ماظسسم ماق مم
 «راثلل مهكردأ انأل لاق - سراييش اخأاي ملو اولاق «لوحي ال ىذلا اهزنع ضرفمو



 ابا ىثعالا حبص نم

 اج مجمل ةيمال حرش ىف هللا هجر - ءدقيعلا نيدلا عاففولا لاق

 . ” اهبلإ | تيقن لصزلا دوبأ لذ امإ و «ىميعلا مزا : نب قمر الوم منال اهزاخ

 ' نم ةعامج هدنعو اسلاج ناك. سرايفس ىبأ نب ةيواعم نأ !ككام فيطل نمو

 ةمعو اًنَعو «ةدجو اَدجو اأو ابأ ساسلا مك نه” ةيواعم لاف فارسا

 اذه” لاقف نسحلا ديس ذخأام دعب -قرزلا نالجعلا ن نامعنلا ماقف ؟ ةلا>و الاخو

 « ٍلسو هيلع هللا لص هللا ٌلوسر هدجو « ٌةمطاف همأوء بلاط نايم اس

 « مساقلا هلاخو «بلاط ىبأ ٌةنبآ ءىناه مأ هّئمعو « رفعج همعو « ٌةحيدخ هتدجو

 ع راسال ىذلا لضفلاو ىناذيال ىذلا فرشلا وه اذهف ؛ بنز هتلاحو

 ظ ا نيب و رييزلا نب هللا دبع نيب ئرح هنأ ىحيام كلذ نم بيرقو
 شيرت نم دم كيلو « شاع لشمال ولا هرختآىف ا

 رهظ نم نييأ ةجحم لع كلمح هتلأس نإ نم ماطآلاو نوحلا ىنك اس نمو «راصنألاو

 ةيواعم لاقف  ةفيّدح نب مُهَللا ابأ ىنعي ؟ اذه لاق. كلذ ْنَمو : لاق - ريل

 «دنه كمأ : عن : لاق  ناوقتل كيلع ٌتْمرمعلاقف  ىنمعَأ لاقف مهلا ابأايلك

 ريزأا موبأو نآشم وبأ كوبأو , دته تنم رت ءامسإو ب نا ١

 نا هلف ةرخآلا امأو « كلف اضدلا اأو ءرسرلا لعم نايمس بأ نوكد نإ هللا ١

 . ىلاعت هللا ءاش

 له اموي رذنملا ب نايتنلل عزتسك لاق :. لاف "لكلا نامه اعدت

 هل تناك ْنَم : لاق ؟ئيث "ىأبف لاق - معن لاق ؟ هلق الع فرم ةليبق ت1 ١

 . .بشيو هيف هئلييق ْنَم تيبلاف عبارا 7 كلذ لصتا مث«ءاسؤر ٌةيلاوتم ءابآ ةثالث
 . بجاح لآو ءردب نب ةفيّدح لآ ىف الإ' هبصي ملف هبلطف كلذ ُبّلطاف لاق - هيلإ

 ءالؤه عمفب لاق ةدنك نب سيق نب ثعشألا لآو ءْندَلا ىذ لآو «ةرارز تأ



 هيلح هللا لص هلوسر
 . ل

 د 50 3 هامات

 ْ مراد ىنريخ 10 * 0 ىبب ريخ ةميزخ

 مدآ ىف 3 اع * امو 2 دش منادي

 0 وبلا | بس بون يسع

 1 بم هم - ك عمور

 ؟ مراد د ا نم > مشاه يربح دع

 ا ا د ١ هر رم

 ! مدآ ىف شيرق لثم * امو شيرق ريخ مئاهو
 ظ 48 لوق نم ذوخأم وهو

 0-00 دو و 2 د 1

 00 ١ ور 1 وه

 : ةيسرع 5 لوقرظني هيلإو
 مشن اه ونب قلل 1 5 5 7

 هو هاما يت .-ِ
 0 وأ روشلا دع * * مهني و ةدقيملا + ةوفصو

 ميج ع ع
0 

: 

 مئاق ريغ اًدعاق ايرثلا ىادي 0 80
 : مووو

 دقو هرفع لصأ «لسو هيلع هللا لص هلل لوس ٌةمورأ ىه ىتلا مم 0

 5 5 رغاو ترقلاراو « هلوق ىف رخفلا باصات هذئؤس



 م ىنعألا حبص نم

 : لاقف هباجأف تباث نب َناّسَح ماقف

 ئدتلاو دوعلا ددوسلا الإ دما له

 ادم ىلا انوار ١ دس
 2 - قب # و 6 مم

 انرايد طسسو لح امل هانرصن

 مئاظملا ٌلاتحآو كولا هاج 3
 معاَرو م نم لقا تف زن

 ملاَظو غاب لك نم افايسأب
 هم سوس رع 00 رع دس د هم

 مناغملا ءىفب اسفن هل اسنبطو انانبو دتوذ انينب انا

 مراوصلا تافهرملا هنبذ ىلع اوعباتن سس سأانلا انيرض نو
 تاع دعوس ٠ و 3 590 ل

 مشاه لآ نم ريكا ىن ادآو *« اهميظع شيرف نم انذآو نحو
 3 يل ا و قرم و2

 مراكملا رد ديب و دوعن د* ةرشل ْنِ اورخفت ال مراد ب

 1 017 ' و 3 روع 9-5 2 يو امس ويم ها ضص

 ؟مداخو رّيظ نا 00 * 3 .نورخفت انيلع 59
22-2 

 1 ع 2

2 

 .٠ 5 د ا 5 ا 0

 مجاعألا 3 ع #2 8 2 يا

 دارس زخلا اده نإ ! ىنأو : سباح نب عرقألا لاق« هلوق نم ناّسَح غرف املف

 نم العأ هثاوصألو ءان عاش نم ٌرعشأ هرعاّشلو «انبيطخ نم ٌبطخأ هبيطخل

 . مهزئاوج (ملسو هيلع هللا ىلص هللا قوس نسحأو اوماسأف ءاناو ١

 امل ذا نإ ١ لزن دفولا اذه ىق
 7 - و رس و هرالاس ني دس اس دل راس أس هد م روب 0 رس 0

 ٠ ([ ميحر روقغ هللأو م اريخ ناكل ميبلإ جرحت ىتح اوربص مهن وأو

 ةرخافملا امن ثيح « يع ىف نه شحاف ٌلهاختَو را ةراكم هذهو : تلق

 مهلئابت عاتنو «مهب وش فالعخأ لع برعلا لكو «لسو هيلع هلا لمع نا لوسر ع
 هب لاعت هللا لّضفام عم « لضفلا ىف مدقتلاو «فرشلا ىف قبسلاب مث اه ىنبل نوفرتعم



 : هنع هللأ ىضر ناسح لاقف « لاق

 اة” ءوع ١ يدقق ياك د ذا عامل و روس

يحالا 0ك سف و
اذنع * . مهلك ءا

ملا لعن باّبل
 م 

 عقلا ستوب مل اذإ ءاوّشلا نم 5 انمعطم طخقلا دنع طن نحو هرمز

 ٠ ٠ تاّيبأ ىهو

 / را يبا 1 تا ب دان 00 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 متو رهف ْنم تاهل نإ
 واما ا هدا اه لإ 6هِ-

 ١ عيطصي , هتريربس تناك نه لك ب ىضي
 1 قس و 1 وهم لرعستا وي وهموم

 اوه مهعاذا يف مضل !واواحوأ * مهودع اورض اوبراح 3 2

 هدب اند لمان يبالإلا نإ + هند رع مم كة

 م مهقبس قذأل يبس لكف » ُُ َنوُقابس سانلا ىف ناك نإ
 اوعقرام نوهوي الو عاتدلا دنع « 00 تا د 3 دلي 85ه ع8

 ظ 1 فو

 : لاق ردن نب ناقريزلا نأ ىؤريو

 مساوملا راضتحأ دنع اوُقلتخا اذإ + لْضَف سانلا مي اك كانَ
 0 ا ف هد خي

 مرادك ز اجلا ضرأ ىف سيل نأو «* 4 لك ىف سانلا 3 21

 مقاقتملا دي ظ دصألا سل ترض ونت ا اذإ نيملاعلا روب إو

 و

 ٠ مجاعألا ضْرأب وا دب ريفت * ةراغ لك ىف عابرمسملا ال انإو“:

 ٠ نيملعملا دوذن ٠ مقوباوسفا 00



 نب دراطع ماقف «ٌلقَف ؟يطَلن تنذأ نقتلاق انبيطخو انسعاشل نذأف « كرحاقتل

 : لاقف بجاح

 انل ٌبهوو « اكوُلُم انلعَج ىذلا « هلهأ وهو ءٌلْضفلا انّيلع هَل ىذلا هلل دملا”
 هدشأو ءاددع ِهَرثك أو قرشملا لهأ نمعأ انَلعَجو «فورعملا اهنم لعفن اماظع اًلاوُمأ

 ددعيلف انرخاف نف ؟ مهلضف ىلوأو سانلا سوعرب انسلأ ؟شانلا ىف اثم نق نم

 اذه لوقأو ءراخإلا نع ارح كلو مالكلا انرتك أل شن ول نإ و١

 سلج مث “ان يأ نم لضفأ سهأو ءانلوق لثم اوتأت نال

 بحْف م : ىجرْزَدلا سيق نب تباثل « سو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف

 ] : لاقف سيق نب تاث ماقف « هتبطخ ىف ّلجرلا

 هملع هيسك عسوو همن هيف ىضق هَقْلَح صرألاو تاومسلا ىذلا هتدملا#

 مخ نن رطساو راك الج نأ هتردق نم ناك مث ؛ هلعف نمد | طق“ موش نكي لع

 « هيام هيلع راق + ايام لنشلاو ايكادع هتنضأو ءأبسل هنو الوسر هقلخ

 ءهب ناميإلا لإ سانلا اعد مث + نييملاعلا نم ةريخ ناكو ؛ هقلَخ الع هنقئاو

 ياو ءاناسحلا سانلا موأ ءهمجر ىوذو هموق نم َنورحاهملا هللا لوسرب نمآف

 هاعد َنيح هلل ٍباجتسآو  ةياسإ قايلنا لو ناك مث ب :ًالاعف سانا ٌريحو « اهوجو

 لئاقت «هللا لوسر ءارزوو « هللا راصنأ نحتف نك لسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 دانلعام رفك نمو.( همدؤ هلابك عم 5و نمأ نو ؛ اونمؤي يس ا

 تانمؤملاو ننمؤللو ىل هللا رفغتسأو اذه لوقأ  اريسن انيلع هلق ناكو ءادبأ هللا ىف

 “ . مكيلع مالسلاو



 را اناا 5

 0 هيفو 00 تاعجارملاو

 لؤألا دصقملا

 ( كلذ ىلإ بناكلا جايتحأ هجو نايب ىف)
40 5 

 هوجو ةفرعه نم « مهني ةعقاولا تارحئافملا ةفرعم بتاكلا لع نيعتب هنأ ءافخال

 تايالولا ىف عقاولا ءارطإلاو حدملا ىلع هلثمب ناعتسُت ام : اهلثمب حدمب ىتلا راختنآلا
 ةلطبملا ةبوجألا نم درب نر تيس ام ءانللا نم داو لك ذب لفل ادن

 ةياعد دنع تابتاكملاو « تابطافملا نم هيلع درب ايف كلذ لاونم الع جسنيل هل
 ا . هداربإ ىلإ هجايتحآو «هيلإ هترورض

 قنافآادبصقلملا

 000 (هلاونم الع حَسْشيب تارفانملاو «تارعافملا نم جّدومأ كذ ىف )
 ١ دقو ءلسو هيلع هللا لص هللا لوسر لع دقو (ىمل هنأ ىورام اهنف «تارحتافملا اننأف

0 

 7 سدع نب ا سا يس با اك

 1  نطحي نب ةعو « ديز نب ميفو « ثراحلا نب شقد مساع نب سيت جي

 ظ : دما الغش « مهفيتأو مون ىف « ساح نب حرقألاو ءرذب نب ةئفبتل نب 5

 000 «دماي انيلإ جرخأ [ ْنأ هتارج ءارو نم «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اودانو

 1 كانقج ٌدمعاي : اولاقف  مهبلإ جرف مهحايص نم «ملبسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ٠ قايسلا هديفي الا ةفرعم نم نكمتلاو هلعل (1)



 6-00 تب دنا رئت ٠ 1 نام 07 ند 1ْ

 نويقيرغالاو ع نب نيطل ونب رهو «نوينيطُأ 0 ةثالث عي اويل م ٠

 |يف مورلا لصأ ىهو نانوي نب ميكللا ونب مهو و ءريكللاو ءنانوي نب نقيررغا ونب

 000 ١ مققتام لس لا

 . تحن ةانثملا ءابلا نكس دارا 3 - 0 3 هلي 0 يلا



 لؤالا ءزمل ماب ٠

 ةلمهملا نيعلا حيتفو نونلا نوكسو فاكلا حتتفب ) نويناعتكلا  ةرشع ةنماثلا ٠

 ناعنك دلو نه ماشلا ةربابج مهنه ناك نيذلا ,هوء (ةدّقشملا ثحت ةانثملا ءايلا مضو

 ٠ حون نب «ماح نبآ

 اوناك نيذلا مهو (نونو فلأ اهدعب ميمو ةحوتفممالب) نانا - ةرشع ةيسالا

 ابرمغ ةيمورلا رحبلا ىلامبش ىف مهتطاومو ةّيبويألا ةلودلا يف ماشلا لحاوس اودصق

 ٠ حون نب «ثفان نب « لاب وط دلو نم مهو : ربعلا ىف لاق . لامس

 لهأ مهو «(رخآلا ف ةلمهم ءاطو ةدجوملا ءابلاو نونلا حتفب) طبنلا  نوريشعلا

 لاق . ةيشحو نبآل ةيطبنلا ةحالفلا بسنت مهيلإ و «ميدقلا نمزلا ف قارعلا نم لباب

 نبآ لاقو . حون نب ءماس نب «مرإ نب «سام نب « طيبن ىب نم مه : "ىلكلا نبآ

 . حون نب «ماس نب «روشأ نب ؛طيبن ىب نم مه : ديعس

 دلو نم مهنأ تايليئارسإلا ف . فورعم هطبضو دنملا - نورشعلاو ةيداحلا

 ىب نم مهنأ قايصإ نبانع ”ىربطلا لقتو « ماح نب. « شوك نب ء(اسعر نبأ «ناذاد

 نونو ميملا حتفو ةلمهملا ءارلا نوكسو ةزمهلا حتفب) ْنءرألا - نورشعلاو ةيناثلا

 نب « لي وهق دلو نم مه لبق سيس دالبب مهاياقب نيذلا ةينيمرأ لهأ مهو (رخآلا ىف

 ٠ مالسلا هيلع يهاربإ وبأ خراتو «رزآ وهو « خرات نب «روحان

 ءابلا حتفو ةمجعملا نيشلا نوكسو ةزمهطلا حتفب نابْشَألا  نوريشعلاو ةثلاثلا

 نييليئارسإلا دنعو . حون نب ء ثفاي نب « شام دلو نم ره لبق (نون مث فلأو ةدحوملا
1 2 : 1 4 3 , 



 ا ا مت و ع

 نا يشءألا حبص نم

 (رخالايف ”ةلمهم نيسو ”لمهملا ءارلا نوكسو ءافلا مضب) سرُفْلا دل ةرشع ةثلاثلا

 « ذوال نب ء سراف دلو نم مه : قاحضإ 0 ألا كولق مهنم ناك ن يذلا رهو

 نب «روشأ نب شاريط نب ءسراف دلو نم مه: ىباكلا نبآ لاقو.حون نبءماس نبآ .

 ىب نم ليقو؛ حون نب « ثفاي نب ؛ نادم» نب , شاريط دلو نم ليقو ؛ حون نب « ماس
 ( قاحنإ نب «وصيع ن. « لي وعر دلو نم مهنأ : ىربطلل عقوو ٠ . مآس ن.ءذوال نب « ممأ

 كَم نأل لوقلا اذه الإ ٌتافتلا الو : ريسلا ىف لاق ٠ مالسلا هيلع مهاب نك
 . كلذ نم مدقأ سرا

 (رحآلاف يجو نونلا نوكسو ةلمهملا ءارلاو ءافلا حتفي ) جيرفلا  ةرشع ةعبأرلا

 ٠ ثفاي نب «صوك نب ءامرطغ دلو نم ليقو ؛ ثفاي نب لاب وط دلو نم ليق

 ”ةلمهم ءاطو ةدحوملا ءابلا نوكسسو فاقلا رسكب) طبقلا ف ةرشع ةشالنا

 : ةاش فيصو نب ميهاربإ لاق . مدقلا ىف رمدم لهأ مم ناك نيذلا مهو ء(رحالاىف

 نييليئارسإلا دنعوب حون نب ماحب ءرمعب نب ءرمعم نط فب نم مه

 ء (رحآلا ىف ةلمهم ءاطو واولا نوكسو فاقلا مب ؛) طوقلا ب ةرشع ةسدابلا

 نب « ثفاي نب  غوغام دلو نم مه“شويشسه”لاق ٠ مدقل ىف سُندنألا لهأ مهو

 . حون نب «ماح نب ءاطوق دلو نم ىف ليقو ؛حون

 ء(رخكلا ىف ةلمهملادو ةلمهملا ءارلانوكسو فاكلا ضي ِدْركلا - ةرشع ةعباسلا

 نم مه : ربعلا ىف لاق . نيبمطافلا دعب رمعم لوام َبويأ ونب مهنه ناك نيذلا مهو

 هباك ىف هللا لضف نبآ ىباهشلا رقملا لاق . حون نب «ماس نب ءروشأ نب ناربإ ىف

 دكلا نوكيف ذئنيحو « جركلا رافكلا ىفوء دولا نيملسملا ىف لاقيو : «فيرعتلا“

 .ايضار ايبا : جركلاو

)14( 



 لوألا ءزسلا ما

 «مدآ نبءشام نب «طيبن نب «نايروس ىب نه : ىلكلا نبآ لاقع (نون مث فلأو

 . حون نب «ماس نك

 " '«(رعآلا ىف ةلمهم لاّدو نونلا نوكسو ةلمهملا نيسلا رسكب ) دنسلا  ةنماثلا

 كحو ؛حون نب «ماح نب «شوك نب ءامعر نب ءابش دلو نم مهنأ تايليئارسإلا ف
 . ماح نب شوك ىنب نم مهنأ : قاححسإ نبا نع ”ىربطلا

 ١ ل ملاح عي : ديعسنبا لاق + فورعم مهطبضو نادوسلا - ةعساتل

 ماحنب شوك دلو نم ةشبحلا نأ : قاحضإ نبآ نع ”ىربطلا لقنوب حوننب ماح
 نم ةشبحلا نأ : ديعس نبآ رك ذو. ماح نب ناعنك دلو نم ةواَعزلاو« جيرلاو ةبوتلاو

 سلاف فرب لله جز ىب نم حيّلاو «ىيون قبوأ ةنوُ دلو نم ةبونلاو شبح ىف
 . هريغ ىب نم مهنأو « ماح ىب نم مهنأ لمتحف

 ةروسكم مال اهدعب فلأو فاقلا حتفو ةلمنهملا داصلا ختفب) ةبلاقّصلا  ةرشاعلا

 ثفاي, نب نازاب ىن نم نيليئازسالا دنع مهو , (رحالاف ءاهو ةحوتفم ةدحوم ءابو

 ٠ ثفاي نب «صوك نب ءاه غوت نب ءزاتكشا ب نم مه ليقو «حون نأ

 . غوغام نب« ىنيص ىنب نم مه ليقءفورعم مهطبضو نيصلا - ةرشع ةيداحلا
 خرؤم «شويش سه” ركذو ٠ ثفاي نب لاب وط ىنب نم ليقو ؛حون نب « ثفاي نبآ
 ٠ ثفاي نب غوغام ىب نم مهنأ مؤرلا

 حتفو ةدحوملا بلا نوكسو ةلمهملا نيعلارسكب ) نويناربعلا - ةرشع ةيناث

 اة ةياشم تش امنا و ةروسكم نون اعدم فلق ةلديللا هللا

 نم مهو :"ىربطلا لاق .نآلا ىلإ مهناسلب دوهيلا ماكتب نيذلا مهو «(نون مث ةنكاس
 . حون نب « ماس نب نشأ « ناش نب «رباع دلو



 م ىثعألا حبص نم

 لهأ مهو« (رخآلا ف ءاهو فاقلا حتفو يملا رثكو ميحلا حتفشب) ةقمارملا - ةيناثلا

 « ماس لرت :روشأ نب « قومرحب دو نم رهو : ديعس نبآ لاق . ميدقلا نمزلا ف لصوملا

 . ماس نب «مرإ نب «رثاك دلو نم : هريغ لاقو ٠ مالسلا هيلع حون نبأ

 لهأ رهو ء (رخآلا ىف مالو تحت ةانثملا نوكسو ميلا رسكب ) ليحللا  ةئلاث

 « ماس نب «روشأ نب « لساب ىنب نم مهو : ديعس نبآ لاق. قرشلا دالب نم نالك
 : مالسلا هيلع حون نبا

 مهو ء(رخآلا ىف ةلمهم ءارو نيتمجعملا ىازلاو ءاحلا حيتفب ) رزحكلا ب ةعبارلا
 ؛ حون نب « ثفاي نب « وك نب ءاحب غوت دلو نم مهنأ تايليئارسإلا ىف . ناورتلا

 . كرتلا نم عون ليقو ؛ ثفاي نب شاربط ىنب نم مه ليقو

 مالا حتفو تحت ةانثملا ءايلا نوكسو ةلمسهملا لادلا حتفب ) مليدلا - ةسماخلا

 ىنب ءافلخ لع نيجراملا هبوب ىب كولم مهنم ناك ن يذلا مهو « (رآلا ىف ميمو
 لاقو م حون نب «ثفاي نب «ىادام ىب نم ره : ربعلا ىف لاق . دادغبب ساببلا

 برعلا نم مه ليقو + حون نب « ماس نب « روشأ نب « لساب نب نم : ديعس نبآ .
 . ديبع وبأ هفعضو

 كولم مهنم نيذلا ةفورعملا ةمألا ,هو « فورعم مهطبسضو هزل  ةيسساالا

 . + ون نب « ثفاي نب «ناباي وهو «نانوي نب متيك ب نم مه لبق ؛نآلا ةينيطنطسفلا
 ديوعر دلو نم ليقو «حون نب « ثفا, نب « ناجاع نب «نانوي نب « مور دلو نم لبقو

 نب« مور دلو نه : ىرهوجلا لاقو .٠ مالسلا هيلع مدارإ نب« قاحسإنب ءوصيع نبأ
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 تحت ةانثملا ءايلا يتفو نيتلمهملا ءارلا نوكسو نيسسلا مضي ) ناْرسسلا - ةعباسلا



 لؤالا ءزيلا شل

 مهو « سد نم نب ةريجبلاب مهنوطب نم ينادجلا دع دقو , ةيفونملاب ةعامج و ةريجبلاب

 دازو ٠ ناقلو ؛ناهررعو ؛ةغيروأو ؛ناصزو ماس ىبو ؛ ملاص يبو «ةشادزم

 « ةروطانو؛ ثافنو« هلو زاطو؛ ةموج غو ؛ ةطيطرفو «ةدكاو وب نوبج ىب م مصعب

 ' نمو ٠ ماليس نبردب برع مهو ٠ دييعس ىبأ ىبو«ةشادلصو « ةيوملا

 مهو ء (رخآآلا يف ءاهو قوف ةانثملا ءاتلاو ىازلا حتفو ميملا مضب ) ارح هناي

 ٠ ةقرب ةريبكلا ةبقعلا ىلإ ابرمغ ةريحبلا نم ,هزانمو ءرفصألا َةْئاوَل نب تار ونب

 كثلأاثلا دصقملا

 ( مجعلا باسنأ ةفرعم ىف )

 "ا : 3 هر هر 2 هد

 كلذ لإ جاي و . مهريغو « مورلاو ٠ داالاو سرت نم يرملا ادع نم مهو

 . كلذ وحنو «مهعم نَدُه ادّمَعو «مهكولم لإ تابتاكملا ىف

 . ةّقأ نورياعو تس ةيميجعلا مألا نم روهمشملاو

 «(رخآلا ىف فناكو ةلمهملا ءارلا نوكسو قوف ةانثمل ءانلا مضب ) كرتلا ب وألا
 مر ا ريو 3 2

 : نب.« كرت ىف نم مد« بيلا ةيرصملا رايدلا كولم مهنم نيذلا ةرومشملا ةقألا مهو

 مهبسنو« ثفاي نب ء شاربط ىئب نم ليقو؛ مالسلا هيلع حون نب « ثفاي نب «صصوك

 سنجف لخديو : ربعلاف لاق ٠ ثفاي نب لي وهث نب ءرباءنب كرت ىلإ درعس نبأ
 ةدايزب راتتلا ميه لاقيو , رثبلا مهو ؟ ىغ رغطلاو ؟جاشفملا مهو ( قاجفتلا كرتاا

 نيذلا زغلا مهو ؛رّرَدلاو ةييلنزمللاو ءاطملاو ءءاط ءانلا لادباب رططلاو لأ

 : لاقيو « ناليلاو ر وذلاو ردِغِصلا رهو ءةلطايَطاو ؛ ةقجالابسلا كولم مهنم ناك
: 4 1 0 

 لخاد مهمسلو كرتلا ليج نم مهلكف سورزلاو «شكزألاو « سكرشلاو «نالللا

 ؛بيبت ل



 م ىقعألا حبص نه

 ؛ تلهاوو فاق عمت ةفوطقو ٠ ديعصلا ىف نم روق مهو « عزاعزدالوأو ء شرق

 ٠ نساورغ ىو ناكرو ىب عمن ةرولصو ٠ نيحور ىو ديز ىتب عمت نيكريو

 «رازاونبو «ةلعونبو «د2 ونن مهو « ةيئاسنهبلاب ةقرف ناتقرفف رالب ونب امأف : لاق مث

 ٠ الهش ىن تننقلو

 ونبو «ريثك ىبأونبو «ةراقسو «لودت ونبف « ةيزيسللاب ىتلا ةقرفلا امأو

 مهنمو ؛ ةيرالبلا الو الا لاق و «نضاخبو دح ةقرقلا هذ لاهو : لاق سلالحلا

 0 «ىرح ىلإ اهعم امو انرات ىكر ىنبلو «ةبقاسلا ىلإ طوع مهو ع ةغانب

 مهنمو . تبرهإ و« ها ىلإ ا رح وبأ طفسو « ةيلوصلا روفكلا ا ىبلو

 ١ عزاعز ونب مهؤامأو ءاهى ذ مّدقملا ىلعونبو ءدمم ونب

 ا مهلاونبو ءزامج ونبو « 1 ساو رغ وسبو «ناكرو ونبق «ةر وله امأو

 ٠ ةيمرحلا ونبو «جاجماونبو «ديلولاونبو
 ؛ ةنعابضلاو « ةنسام لاو « ماع ىب فصن مهنمو ؛ةيرز ىب نف ٠ رازن وزب امأو

 مهنكاسمو «شيرق دالوأ مهؤامأو ديزاوو اهنا مهنمو ٠ عزاعز ىف ةرامإىف مهو

 ةينم برع .: روصنم ونبو « نيشردبلا برع : سمالص مهم ةزيحلابو و

 مهبو «فسوب.ولبو «ىرب وب و .لودحت وليو اعراس ترض عب وذبو ( ةنهر

 هديبعو «ةوسلاو' هيغل وش منه ةيفونملابو ٠ . مهعأر ةامسملا ةثالثلا روفكلا فرعت

 فلأو نونلا ديدشتو ىازلا مضب ) ةرآز ءالؤه ةثاول نمو . رات ونبو «ةل_صمو

 ليعامسإ ني ءراذق نب رب دلو نم ةراثز ونب مهو «(رخآلا ف ءاهو ةحوتفم "ةلمهم ءارمث

 ةعام مهنمو ؛ برغملا دالبب ةراثز رثك أو 4 ةراوع وخأ هنإ : لاقو « مالسلا هيلع:

 .. ررحو مهباب سالخلا ون . كناقلا3 159

 ٠ ثينأتلا ءاهو ةمجعملا لاذلاب ةذيئط توقاي مجم ىف )0



 لوألا ءزملا 1
 « ةلهألاو « ةدرطلاو « ةشفاسملاو « ةينايزلاو « ةردادسلاو ؛ عماوصلاو « دزالبلاو

 «ةدابعلاو « ةرازفو « مئانغلاو « ةعبابتلاو «هيتلاو « ريق ونبو « رياساو «نيتلزاو

 رابدلاب م نأ «راصبألا كلاسم ” ىف ركذو . ةعبسلاو «ديدحو «نابلغو «ةرواسو

 ىلع سمألا لزي ملو « ةريبكلا ةبقعلا ىلإ ابرغ ةيردنكسإلا نمو « ةريحبلا ةيرصملا

 ةريعبلا الع مهبلغف قوقرب ةيديهشلا ةيرهاظلا ةلودلا ف ةنماثلا ةئاملا رن لإ هركذام

 هب اولزنو ءرصم ديعص ىلإ اهنع اوجرخ «ةريحبلا برع ةيقب نم مهؤافلحو ةرانز

 رثكو « مهسأب دتشآو « هرمأ ىوق مث . املوح امو اجرح ىف ةيميمجإلا لامعألا
 لامعألا :ىبرمغ ىلإ وء صوق لامعأ نيب ايف ىبقلا هجولا مظعم ف اورشتن[ تح« مهعمج
 «رمع دالوأل يمن دالب ىف ةرسإلا تراصو « تاعاطقإلا اهب اوعطمأو «ةيئاسنبا

 ٠ نآلا ىلإ كلذ الع سألاو «بيرغ دالوأل املوح امو اسنبملا لامعأ ىفو
(10) 

 لاق (رخآلا ىف ءاهو ةشلثملا ءاثلاو واولاو ماللا حتفب ) ةثاول  ةينانلا ةليبقلا

 « كيحر نب ربك ألا ائاول نب ءرغصألا ناو ونب رهو « فلألاب اثاول لاقيو :”ىنادملا
 نم سيق نم مهنإ .سولوقي مهو : "ىنادملا لاق ٠ ربرب نب «رتبألا شغدام نبا

 نب رب دلو نم مهنأ نيياسنلا ضعب نع ركدو . ناليع سيق نب «دعس نب «نافطغ
 ادالوأ هل تدلوف قيلاغلا نم ةأرما جوزت هنأو «مالسلا هيلع ليعامسإ نب «راذبق

 . ةثاول مهنم

 .حيحصب سيلو : لاق مث . طبقلا نم ةثاول نأ : ةباسنلا ضعب نع مزح نبآ ىحو

 «لودجم ونبو «صاخ>و دجو «رالب ونب مهنم « ةريثك نوطب رصمب مو : "ىنادملا لاق

 دالوأ عمت ىديدج ونبو : لاق .ةروزمو ءولامو « نيكرب و «هفوطقو «ىديدج ونبو

 .”هبئيلف قوف نم ةانثملا ءاتلا باب ىف طبضلا اذهب سوماقلا بحاص اهركذ )١(



 ماوه 'ىشعألا بص نم

 هلا برع نم ريمخ نم مهثإ لاقي و ٠ ربرب نب + سنرب نب ؛ غير وأ نب ( جاهْمَص لبقو
 . ىناجر1ازيزعلا دبعو "ىدوغسملاو ”ٌوبيبلاو ”ىربظلاو لكلا نبا هلق

 فورغم بأ هل سنلف ىلصَب اهمسآ ٌةأ أ نبآ وه امنإ جاهنص نأ : مزح نأ كو

 . ةققأل ةراّوغ اخأ خاص ناكف « ةراؤه هل تداوف ءاهعم وفو؛ غيروأ كح انثأو

 نونلا حيتفو قؤف ةانثملا ءاحتلا ضو ميلا نوكسو ماللا عين ميعفب) ةنوقمل ةجابتص نمو

 نفيسؤي ناهلسللا ريمأ مهنم ناك نيذلا نيظياز رمل كولع ةلوتم نفو ؛ (رخآلا ىف ءاهو

 مهكذم ضرفنا نيذلا مو « 'ىضقألا برغلا نم ش 4ك |ع ةنيدم ىناب نيفشات نأ

 . نيديحوملا ةلؤدب

 ٠ ناتليبق رهو ؛ ربعلا ىف لاق ٠ ةيرصصالا رايدلاب مهنه نيذلا ى ةيناثلا ةفئاظلا

 ففلألا دعب ةلمهملا ءارلا خيتفو واولا ديدشتو ءاطلا حتفب) ةراوق - نلوألا ةليبقلا

 مهنأ "ىنادجملا كفو . ربرب نب ءسنرب ني« خيروأ نب ةراوه ونب مهو «(رخآلا ىف ءافو
 نولوقي مهتباسو : ربغلا ىف لاق ٠ مالسلا هيلغ ليعاسمسإ نب ءراذيق نب هرب دلو نم
 ةراتو ةعاضق نوطب ئدحإ ةلماغ رف عبنإ نولوقي ةراتف : نفلا برع نم مهنإ

 دلو نم نولوقي ةراتو ءريمح نب « لئاونب : كساكسلا نب ءروسملا هلو نم مهنإ نولوقب
 ١ قلما ندري نب « غير وأ نب ءراؤه نولوقيف « ةدنك نب « نسرشأ نب ( كساكسفلا

 ىو «ّسب رجم ىن ةيرصملا رايدلاب مهنوطب نم ةينادنا هع لود زوسملا نرا

 ترثكو «يبنوط تمس ادق آلا رم لز ا كشر «نارطق ىو « تارسا

 . ةرثك نوطب مهل راصو ( مهم وعش

 دالوأو «موحشأو « ةللشلاو ءايارعلاو « رادنبو « نرمأم دالوأو ءدمت ونب اهنم

 ةيساوملاو «ةلجاندلاو «ةغباصألاو «ليلاهبلاو «ةيكوربلاو «ةكورلاو « عباورلاو « نينهؤم

 ٠ اهفذخي ةراثز اهتلشي ةزاثق ندب يقذلا لضألا ففاتدخا كقزف فني ألا ءاه نودب رعلا ىف )00(



 لؤالا ءزسسجلاا م

 - قوف ةانثن ءات فلألا دعب نونلا حففو ىئازلا رسكب ) ةئآتز . ةيناسنلا ةليبقلا
 ةثانز مسآو : ربعلا ىف لاق . ربربلا نيّثبلا نم نطب مهو (رخخ آلا ىف ءاهو ةحوتفم

 نب «ىبرض نب « كاسرو نب: تالوصنب « بحي نبا« نيشلاب اناش لاقي و ميحلاب اناج
 نب ءوعقش نب« رض نأ مهضعب نغ مزح نبا لقنو ٠ ربرب نب « شغدام نب  كيحر
 « كاره نب 6 غي زام نب « دادك نب ء قسرب ن. ( كوه نب « شغدامنب ءالمت نب  داودبت

 اناج : لبقو  مالسلا هيلغ حون نب « ماح نب « ناعنك نب « نايدب نب ء ادب نب ؛ كيره نبآ

 6« تاليدر نب « دولاجنب « تاليدج نب « كي رهنب « تولاخ نب « مير ض نب « ىحينبأ

 نوكت ذئنيحو « ناليغ سيق نب رتبألا شغدام نب « كير نب « نيداب نب « ىضعنبآ
 نوكتف سرافن « ناظفس نب « لايدنب 6 دولاج نب « تولاج : ليقو . ةيناندعلا برعلا نم

 نونوكيف ةعبابتلا نم ريمح نم مهنأ نآلا ناز ةباّسك رعرتو : ربعلا ىف لاقد سرفلا نم

 ٠ بزعلا ىف هددع مّدقت دقو . ةقلاعلا نم مهنإ لوقي مهضعب و ؛ ةيناطحقلا نم

 تحن ةانثملا ءانيلا نوكسو ةلمهملا ءارلا رسكو ميما حففب ) نيش ونب هاذ نم
 «نئاف نب «حيرحو نب «خوخام نب «نجاترو نب نيت ميلا

 نب ؛كيحر نب « مهأربإ نب ءزعملانب «صييئر ز نب ؛هللا دبع نب ؛ تفحي نب «ردب نبآ
 ٠ ةتانز وهو ءاناج نب« تدا نر نب «ايخأ نب «ارس نب 6 نيبصن نب « نيشاو

 ىتأي ام ىلع نآلا ىلإ اهب نومئاقلا ساف كولم قما دبع ونب ءالؤه نير ىب نمو
 ٠ هللا ءاش نإ كلامملاو كلاسملا الع مالكلا ىف هزكذ

 اهب نومئاقلا طسوألا برغملا نم ناسملت كولم داولا دبغ ونب اضيأ ةتانز نمو

 . نآلا ىلإ

 ءاهلا حتقو نونلا .نروكسو ةلمهملا داصلا حتفب ) ةَجاهْمَم  ةثلاثلا ةليبقل

 هرتز نت « سرب نب ؛ ةجاهنص ونب مهو (رخ آلا ىف ءاقو ةخوثفم مج اهدعب فلأو



 ا دل يللا ا او ست انو هرب رت مخ حل

 6 'ىشعألا مسح نزف

 دلو نه للبقو ؛ طبقلاو رصمو ريم نم لبقو ؛ قيلاعلاو َناعنك نم طالخسأ لبقو

 شقيزفا اننغ اماف ذالبلا ىف اوقرفت دواد هلتق امل هناو « ليئازسإ ى .كلم َتولاج

 ةةريعلا يبحاص هو ئذلا وهو + .ببرغملا الإ ماسشلا لحاوتا ل مهلقت دالبلا

 برع ”ىأ نم ققحتل مل نإ و برعلا نم مسهنأ ىلإ ةناج لاوقألا رثك أف ةلمحلابو

 رصم رايدب و ؛ برغملا دالبب مهرثك أو « ةقرفتم نوطب و ةبعشتم لئابق رهو « يه

 جرح ال نيياصأ لإ ةعجار اهترثك لع ىهو : ربعلا ىف لاف « ةميظع ةفئاط مهنم

 شغدام ونب رهو ربا ىناثلاو .ربرب نب سنرب ونب مهو « سنآربلا امهذحأ : امهنع

 « ةحاودرأ ىهو « لوصأ ةعبس لإ نوعجرب مهنإ لوقي مهضعبو هريرب نب رتبألا

 «ةطمل مهضعب دازو ٠ ةنب داو ةطسانجز ةو (ةخو 0 ةدوسلا

 ةجاحلا وعدت ىذلاو ءريفغلا ملا مهنم ربعلا بحاص ركذ دقو . ةلوزكو «ةروكسهو
 . ناتمنالط فذ نيدو ذا

 باس ةفرعمل كلذ ىلإ ةجاهل برغملا كولم مهنم ناكن يذلا لوألا ةفئاطلا
 . لئابق ثالث مهو ءمههلإ ةبتاكملا دنع كولملا

 حتفو ميلا مضو ةلمهملا داصلا نوكسو ميلا حتشب ) ةدواس - لوألا ةلقلا

 : ربعلا ىف لاق . ريب نب سنرب نب ةدومصم ونب مهو (رخن آلا ىف ءاهو ةلمهملا لادلا
 بادصأ نودحوملا مهنموءابوعش مهعسوأو ءاددع مه ,رثك أو «رب ربلا لئابق ربكأ مهو

 . نآلا ْلِإ ةيقيرفأ مهاياقب مئاقلا تصوت نب ”ىدهملا

 اهدعب و قوف ةانثملا ءاتلا حتفو نونلا ناكسإو ءاحلا حتفب ) ةتاتنك ةدومصم نمو

 نب ىدهملا باحصأ دحأ صفح وبأ مهنمو (رخآلا ىف ءاهو ةحوتفم ةيناث ءان مث فلا

 نومئاقلا ةيقيرفإ لوا يرسل هيلإ بسش ىذلا وهو«هركذ مّدقملا تريلا

 . كلاماو كلاسملا الع مالكلا ىف هركذ ىتآيسام الع نآلا ىلإ ساوتب



 لؤالا ءزملا م

 دخرصب و «ديز ىنب ىداوب ماشلا دالبب ماوقأ بلاط ىبأ نب رفعج دلو سمو '
 ٠ اضيأ بلاط ىبأ نب رفعج ىنب نم مهنأ نوعّدي «لاله نب صاع نم ةعام اهدالبو
 ركذ دقف بهل وبأو ثراحلا امأو . مهنم مهنأ نوعّد موق تاءرذأ اءرق ضع ىلإ

 . لحب حرصي ملو ادوجوم ابقع اهلل نأ ربعلا ىف

 لكلاقلا برؤلا

 (مهتب ورع ىف ددرتلا نيدوجوملا ٌبرعلا نم)

 ةلمهم ءارو ةنكاس ةلمهم ءار امهنيب نيتحوتفم نيتدحوم نيءابب )ربا مهو
 عنتمي الو بسنلاو ةمجعلل ءاهلاو ةرياربلا مهيف لاقيو : ىرهوحلا لاق ٠ (ىحآلا ىف

 مهنأ ْىلِإ نياسنلا نم ةفئاط تبهذف اريثك افالتخآ مهبسن ْى أ دقو .٠ اهفذح

 مهغو نأَض نم ليقو 6 ليقف كلذ ىف فلتخأ مث ٠ برعلا نم

 ع ةعبابت دحأ رالاوذ ةهربأ مهَمَلَح ليقو ؛ ”ىدوعسملا هلاق مرعلا ليس دنع أوقفت

 الدين, نم ةيرنم تب بس نب ريح نب نآبقل دلو نم لبقو بما الغ نع

 نيطسلفب نيلزان اوناك «ماّدجو 2 نم ليقو ( هيف اولسانتو اولزنف « هال برغملا

 اهكولم مهعنفف رصم لإ اوُسجلف سراف كولم ضعب اهنم مهجرحخأ نأ لإ ماشلا نم

 هرب ناشفل دلو جرم مهنأ لإ موق بهذو ؛هولزنف برغملا ىلإ اوبهذدف أاهلوزن نم

 ليعامسإ نب راذيق نبريرب دلو نم مهنأ "ىنادملا ركذو ٠ مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ

 ليقو «ّريب تنأ ف رباي بهذأربلار لا هوبأ هل لاقف ابْنَذ بكترآ هنأو «مالسلاهيلع

 ليقو « مالسلا هيلع حون نب ماح نب ناعنَك نب عبي زام نب اليم نبربرب دلو نم مه

 ورمع نب بارام نب اليمم دلو نم ليقو ؛ حون نب ماح نب ميجالسكن ب ربرب دلو نم
 ؛ حون نب ماح نب طبق دلو نم ليقو ؛حون نب ماس نب مرإ نب ذوال نب قالمع نبأ



 مَ ىشعالا حبص نم

 ثزاحلاو ءموُقملا بقلملا قادتغلاو مقو ؛ بط وبأو « لجو « ةزمحو ؛ رارضو

 بقعلاو : ديبع وبأ لاق ٠ مهيف ددعلا ىف فالخ لع ملسو هيلع هللا لص ىنلا مامعأ

 «ثزاختاو ؛بلاظ واو : بش وأو ءامهنع هللا ىضر سابعلاو «ةزمح : ةتسل مهنم

 ظ . هللا دبعو

 . ماعلا ةَدبّز وءدوجولا ةصالخ « لسو هيلع هللا ىلص ىنلا هدلو نف هللا دبع امأف

 ارحب ملهو مهئافلخ لأ حافلا سابعلا ىبأ نمز نم ءاقلخللا هدلو نف سابعلا امأو

 هبقع نأ هريغو مزح نبا ركذ دقف ةزمح امأو . رصعلا ةفيلخ لكوتملازب نيعتسملا لإ

 مّرك بلاط ىبأ نب”ىلع نينمؤملا ريمأ مهو« دالوأ ةثالث هلف بلاط وبأ امأو . ضرقنآ

 نلاو نسا هنع هللا ىضر "لي نينمؤملا ريمأ دلو نف ب ليقعو «رفعجو « ههجو هلل

 دق امهبقعو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تْنِب ةمطاف نم «مالسبلا امهيلع
 "هلم

 ىبب ةرف اعلا نم ةعامج رصم ديعصب مهنم نأ ىنادملا رك ذ دقو: ب برغلاو فريا

 طولت ىلإ طم "”ىرحب نم مهنكسم لاقو "ىلع نب نيسملا دلو نم قداصلا
 مهو ٠ ةنظالسلاو 3 ةربغبعت دالوأ مهو ٠ ةردابحلا مهنوطب نم دعو « اقرشو 5 د

 نيضاض يلفت نب نيدلا نصح فيرشلا مسهنم ناك هنأ ى ذو «شيحمج ىبأ دالوأ

 سفن تع دق ناكو « فيرشلا ةوُدِب تفرع هبو « نيومألا نم مارس و

 لئاوغ هل لمعأف «سرنيب ىهاظلا كلم قع قيم ةيب وبأألا ةلودلا رخاوأىف كأملا الإ

 جرب موق نيسسلسا ىب نمو لاق ٠ ةيرمدكسإلاب ةغتشو هيلع لقبق لس ردنا

 طظريسأ لو ؛ نيَنسْلعا نيب لايسحلا ةيزقلا فرعت ءالوه نيسبغا ليد ع طوق

 كلاسم# ىف ركذو . مساق يرّشلا دالوأب نوفرعي قداسملا رفعت دالوأ نم ةسامس
 : نيسفلا ى نم ةعاج اههوذاب و َبلَحو باس نأ « راضبألا



 لوألا ءزسلا مورا

 هذ د

 نايت تب هلل « المس ىلا مكنملا اب

 ىناسمي ٌلقتسآ اذإ ل * ثاقسأ اه اذإ ةيهاش ىه

 ةزمحلا من ”ىومأ هلا اتيهدعأ «ن.يقذم اه ةيمأ الإ ةبنسنلا ف فلتخا دفو

 رش ىف نآبح ىبأ نيدلا ريثأ خيشلا مالكل يمي هيلإو « ةسيمأ ىف ظفللا الع ايرح

 ٠ سل اهإل هم ريدصت دّينأ نزل اهعفط هوم الإ بننشي هنأ ىناقلا «ليزسمتلا
 يسارك هلعو هلما 11 هتدحز

 الن علاع مسه «فانم دبع نب لفوت وثب مهو «لفوت  ةيناثلا ةليبقلا
 ناكو ؟ هنغ هللا ىضر باطخللا نب رفغل فخاصملا بتك ىذلا لفون نب ورمع نبأ

 ٠ كلذ ىلع امههونب ئرشب نيفل اتم سم دبعو لفون

 لما ناكو « فانم دبع نب بلطملا ونب مهو < بلطملا وست. ةئلاثلا ةايقلا

 11 يح «كاذ ١ !د امهونب ئرخ ه 1 ا ا نب ام ا عاف

 نمو .٠ .“ مالسإ الو ةيلهاج ىف َباّطملاو مشاه قرف ل ” لسو هيلع هللا لص ىتلا

 . هنع هللا ىضر ىعفاشلا مامإلا بلطملا ىن

 ديرثلا همّشل مشاه ىمتنو «ورمغ هعنأو «فانم ليغ نب مشاه 0 عساتلا لصألا

 ؛ صعاشلا لوقي كلذ ىفو  ةعاحلا مايأ

 ميم م ةرع
 فاجم نوتثسم 35م ٌلاَجَرَو 5 هموقل ديلا مده ىدلا ورمت

 . دالؤأ ةغبرأ بشنلا دومُع ةيسشاخ '!غ هل ناكو . شيرق ةذايس هبلإ تبننآو

 . رامتشآلا لك اورهتشن ملو «"ىفيض وبأو «”ىفيصو ءدسأو ؛ةلضن رهو

 هللا دبع : ادلو ريشغ انثا هل ناكو + مشاه نب بلظملا دبع  رشاعلا لضألا

  سايقلاو « ةيفككلا فبغو ري زلاو بلاط وبأو « ماسسو هيلغ هللا لص ىلا وبأ

 ا (



 م ىشعالا حبص نم

 ئذلا لفؤت ن ةقرالف ١ ملسو هيلع هللا لص ىنلا جوز «نينمؤملا مأ ةجيدخ مهنمو

 كمل هءاج نيح ةؤبنلا ءادتبا ىف « ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا أ ىف ٌةحيدخ هتنأ

 امو اسنهبلا دالبب رصم ديعصب ةفئاط ريبزلا ب نم تأ ىنادملا ركذ دقو ٠ ءارحب

 ٠ ناضمر ونبو «حاصم ونبو رد, وتب ريزلا نب هللا دبع دلو نف ٠ اهلي

 ةورع دلو نمو . قاّرو نب دمحم ةعامج نوقرتب ةعاخ جرا نب تف ىب نمو

 ٠ ىنغونب ريبزلا نبآ

 بسنلا شيرق ىف فانم دبع ىنبلو ؛”ىصق نب فانم دبع - نماثلا لصألا
 : دارك بلاط ىاولغا اذه اذلا , ميركلا بسحلاو ؛ ميمّصلا

 هس هد اه و جوس 66ه سد اموره

 اهميمصو اهلصأ فآنم دبعف د رخفع شرق اموي ترختفا اذإ

 3 لئابق ثالث بسنلا دومع ةيشاح الع هنم عرفتو

 مهو : ةأ وع نيل قل انف + فانم دبع نب سمس دبع ونب لوألا ةليبقلا

 . فانم دبع نب سم دبع بأ رغصألا ةيمأو ربكألا ا

 مهو ؛ صايعألا نومس مهنم ةعيرأ : دالوأ ةرشع رة ربكألا ٌةّيمأ امأف

 مهو ؟ سياعلا .نرومس ةئسو « صيعلا وبأو « صيعلاو « صاعلا وبأو « صاعلا

 . ورمع وبأو «ورمعو «نايفَس وبأو «نايْفَسو «برح وبأو « برح

 ىبأ نب هي واعمو ءدنع هللا طر نافحي تر نايع نينسؤللاربمأ ريك ايلا يأ

 8 ْئ ءافلخ ةنوَرملا تناك هدلو نمو . صاعلا نب حلاو « برح نب نايفس

 تن, رتل رغصألا ةيمأ بقع نمو < تالصلا هدالوأل لاقيفاشصألا ةسأ

 اهجقزت ناكو «ةعيب رىبأ نب مع اهب ببّس ناك ىتلا «ةيمأ نب ثراحا نب هللا دبع
 هس سو

 : ةعسر نار لوقي امممفو «فوع نب نمحرلا دبع نب ليهس



 "اني

 لوألا ءزجلا اناا

 لع ليعاص»إ ىنب نم اهوعزتنآ اوناك نأ دعب ةعارخش نم ةبعكلا حيتافم مجترآو
 ' . ناتليبق بسنلا دومع ةيشاح ىلع هنم عرفتي و ٠ هركذ مّدقت ام

 2# هو

 هيل دنبو © ىصف نب رادلا دعوتب مو «راذلا دبعونب ب وألا ةلبقلا

 ةبعكلا حيتافم ذخأ امل اًيصق نأ كلذو + نوط قرلاس نود ةبعكلا حيتافم تناك

 ىباي : لاقو تببلا ىلإ اذه رادلا دبع هنبآ عم اهلسرأ « ىعارمللا َناشبَع ىبأ نم

 هديب تيقبف ٠ ميلإ | ملاعت هللا اهداعأ دقو ميهاربإ | مكيبأ تيب حيتافم هذه ليعامسإ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىلا عرتنآ ىذلا ىلا ةحلط ّنِب ناؤع هدلو نمو «ذئنيح نم

 امنع هللا ىضر ٌةشْئاع لخدتل ةنم الط نيح عادولا ةَجك ماع ةبمكلا حيتافم هنم

 2 ) الات هللا لزناف طق اليل حتت مل ةبعكلا نإ : لاقو ب تقلا

 .«ةمابقلا موي الإ كيف ىه””لاقو هيلإ اهداعأف (اهلْمَأ ىلإ تانامألا ادم ْنأ ك ماي

 رادلا دبع ىنن نم اماوقأ هام نأ كلاسملا ىف ىذ دقو

 نب« ةحلط ىبأ نب « ةحلط نبا« ه ذ مّدقملا ناهعنب ةييش ونس رادلا دبع ترو

 .نآلا ىلإ ,هديب اهيئافمو« ةبمكلا ةبجح رهو ءرادلا دبع نب ءناع نب« ىزعلا دبع
 دالب نم اهيلي امو طفسد رصم ديعصب اموق ءالؤه ةبيش ىئب نم نأ ”ىنادم ا ركذ دقو

 : ابل ةماجس نوفرمب ةيئاساولا

 دوسألا نير ابك مهنم «ىصق نب ىزعلا دبعوهو «ىزعلا دبعونب  ةيناثلا ةليبقلا
 ٠ هحدمو همالسإ نسخ لسأ مث * «للسو هيلع هللا لص ىنلا وجهي ناك

 0 مّدقملا ىزعلا دبع نب دس وس مهو «دسأون ءالؤه ىزعلا دبع ىن نمو

 نم ةنحلااب مل عوطقملا ةرشعلا لمسأ © ءاؤملا نب رييزلا ءالؤه ذتمأ ىف دو

 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باأ



 موو ىثعألا حبص نم

 نود هبقع ةرثكل ةظقب هيبأ نود ةليبقلا ترهتشأآ هب و « بعكن ب ةّرم نب ةظقب

 ليلو «لسو هيلع هللا لص هللا لوسر باعصأ ديحأ ٍديلولا نب دلاخ مهنم . هيببأ

 موي الق « ماشه ْنِب صاعلا هوُحبأو « سو هيلع هللا لص هللا لوسر قدع ماشه نبآ

 مهنمو ٠ بيملسملا رايخ نم ناكو ملسأ «ماشه نب ةماس ايهوجأو « نيرفاكر دب

 ةعامح موزخم ىب نم نأ ”ىنادملا كذ دقو . روهشملا ”ىعباتلا بيسملا نب ديعسيب

 صحح دلاخ مهنم نأ هنأ 1و : ولو نك مهفو نينومتألاب رضم ديعنب

 :لاق مث. هنع هللا ىضر ديلولا نب دلاخ ةّنب ىِعّذي مهنم الكنأ ركذو . زاحخلا دلاخو

 ىب نم هاوس ْنِم مهلعلو لاق . هبقع ضارقنآ الع بسنلاب ماعلا لهأ عمأ دقو
 . ةيلهاج مهفرشأو ةيقب شيرق رثكأ مهف موز

 ببيذلا دونم ةييشاج الع هنم عرفو ( رم نب بمال - سداسلا
 مهو (ىحالا ىف ءاهو ءارلا حتفو ءاهلا نوكسو ىازلا مضبإ هز ىهو «ةدحاو هلق

 هس ىرغ 5 : ُ 0 3 م

 ةرهز نأ ”يرهوطا رد كفو . هربغو دييع ا هلاق 5 سه نب بالك نب ةرهر وس

 فؤوع نب نمحرلا ديعو « صاقو ىبأنب دعس مهنم ٠ اهيلإ هدلو بيست بالك ة رم مسا

 ٠ ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم ةنحلاب رمل عوطقملا ةرشعلا نم امهالك

 0 ا 5 2 8 ١
 نأ ىنادملا ىذ لوقو ٠ ملسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر مأ بهو كتل ةنمآ مهنمو

 ٠ رصم ديعصب نينومألا دالبب ةعامج مهنم
 هم الو

 وهو «شيرق ىف ايظع ىصق ناكو «ةرم نب بالكن ب ْىَصَق  عبايبلا لصألا

 : ىعاشلا لوقي كلذ ىفو «قزفتلا دعب مهعمح ىذلا
 5 3 2 0 هع هس ل 4 هم ور ع # هلو رع

 رهف نم للئئابقلا هللا عمج هب #* .اعمُت ىعذدي نيح صق 5 وبأ



 لوألا ءزملاا "ا

 . ”ىبطافلا زئافلار زو كيَّزَر نب عئالط ملاصلا ةرازو ىف ةيرصملا رايدلا لإ ةع

 سك اسم سا يطل نر نيش ْ

 دا اولزنو ؛ماركالا رفاو كيزر نب عئالط حاصلا نم اقل مهنأو و ”ىرمعلا

 ىب ىداوب ٌةقرف ماشلا دالبب نييرمعلا رم نأ ركذو ٠ ةيبرغلا لامعألا لحاوس

 ظ . نولجعب ةقرفو ديز
 53 ١ 5 . 2و ع

 ةيشاح لع ناتايبق هنع عرفتي و « بعك نب ةرم - سماحلا لصألا
 ٠ «بتبللا دومع

 قيدآصلا ركب وبأ مهنمو ٠ بصك نب ةرم نب ميت ونب مهو « مت - لوألا ةليبقلا

 نم نأ يادجلا ركذ دقو . ةنحلاب مل عوطقملا ةرشعلا دحأ ةحلطو ءهنع هللا ىضر

 هللا ىضر ركب ىبأ ىدلو دمحم ىتو نمحرلا دبع ىنب نم هنع هللا ىضر قيدصلا ىنب

 مه قرف ثالث رهو «ىنادمملا لاق . ٠ رصم ديعص نم ةيئاسنبلاو يبول عاج هنع

 نإ لاقيو «قاحصإ ونب مهنم لوألا ةقرفلاف . ةحلط ونب لكلا الع قلطَأو هاب رقأو
 الا ةيرزلاول .٠ هب اوف هدتع اوفلاغقأ ناكم (قامصإ) وهامنإو ممل ابأ سيل قاححإ

 ةقرفلاو ٠ م دحال دالبلاف ةريثك ٌتاتشأ هرثكأو «ةريثك نوطب رهو «ةحلط ءاضف

 نيجرلاب مكزانمو « هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ نب نب د4 وب مو «دمم ونب ةثلاثلا

 نآلا مهرثكأو «ىنادملا هركذ ايف نينومثألا دالب نم ةئيدملا اجطو « يس 1

 كلام : نيمامإلا ىهذم لع ءاملعلا نم ةعامح مهنم جرحنو ؛ ةيئاسنهبلا نم طورهدب
 ٠ امهنع هللا ىضر ”ىعفاشلاو

 ميلا عيتفي ) موزخمع ونب مهنمو ٠ ةريش نب ةظّقيونب مهو ءةظعرن ب ةيالا ا

 نب موزخم ونب مهو (رج آلا ىف ميمو واولا نوكسو ىازلا مضو ةمجعملا ءاحلا نوكسو
1 

 ٠ ماللا دشو تامضلاب سلز سوباقلا ىفو اهديدتو مإللا مضر نيتجتفب سلرب توقاي لاق (1)



 نب ةيزخن ونب مهو ( ىازلا حتفو ةمجعملا ءاخلا مضب ) ةميرتُت  ةيناثلا ةليبقلا .

 تنب ( ةمجعملا لاذلاو تحت ةانثملا ءايلاو ةلمهملا نيعلاب ) ةذئاع هتحت ناكو ؛”ىؤ

 ْ ةذئاع ونب م ليقف اهب هذلو فرعف ةفاكس نب سخملا

 لح داولا نم هل ناكو ءئَوُل نب صاع ونب مهو ءساع ونب  ةئلاثلا ةليبقلا

 هلا لص ىينلا مم حلصلا دقع ىذلا ورمع نب ليهَس لسح الإو ناو 0

 برعلا سراف ”ىرصاعلا دودبع نب ورمع مهنمو ؛ شررقل ةَيردحلا موي ءرلسو هيلع

 . هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب "لع هلتق ىذلا

 دومع . رع اجراخ هنم عرفتي و « بلاغ نب ىو ن بمك ب مارا لصألا

 . ناتليبق ب

 ةانثملا ءايلا نوكسو ةلمهملا داصلا حتفو ءامللا مضب) ضيِصح حلالا

 ىضر صاعلا نب ورمع مهنم «مهس ونب صيصه نمو . (رخ آلا ىف ةلمهم داصو تحن
 ركذ دقو ٠ قيتعلا عماجلا لوح رم طاطْسُمب مهس ىب ةطخ تناكو ؟ هنع هللا

 ورمع فقو ىف ةصح رمملو «ديعصلاب اناتبشأ :نطاعلا نب رمت مت هسا نأ نا

 . رصمب هلهأ لع

 نب حم ونب مهو (رخآلا ىف ةلمسهم ءاحو ميما حتفو ميلا مضي ) حم ونب مهنمو
 « ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر قدع فّلَخ نب ةيمأ مهنمو ؛ هركذ مّدقملا صيصه

 . ماشلا دالن نم تاعزذاب اموق حم ىب نم نأ ”راصبألا كلاسم” ىف ركذ دقو

 رمع نينمؤملا ريمأ مهنمو + بعك نب ”ىد ونب مهو ؛"ىدع ونب - ةيناثلا ةليبقلا
 دقو ؛ةنملاب مل عوطقملا ةرشعلا دحأ ديز نن ديعتسو هنغ هللا ىطرز باطلا

 ىدع ىب نم دفو هنأ“راصبألا كلاسم*ىف هلا لضف نب نيدلا باهش ىضاقلا ركذ

 0( ظ



 لوألا ءزجلاا مو

 اهنم ةنيفسلا تبرق مث ءاهتبثاف اهامرو هتناك نم امهس جرخاف مهسفنأ لع ةنيفسلا

 كلذب هونب ىعس لبقو ٠ اهماب ىمسف ةكم ىلإ هعم اهلجحو اهسأر عطقو اهكسمأف
 رئاس رهقت اهنإ ثيح نم اهرك ذ مّدقملا ةبادلاب اهيبَسن « هال مهرهقو لئابقلا مهتبغل

 دنع هيلع مهعمج اص نأل عاتجالا وهو نشرتنا نم اننأ لئفورشلا نازك

 : ةراجتلا وهو «شّرقتلا نه اذخأ مهتراجتل لبقو . سرق نأ هتبالو

 . بسنلا دومع لع لوصأ ةرشع شرقل مث

 .ناتليبق بسنلا دومع ةيشاحالع رهفنع عزفتيو « كلام نب رهف - لقألا لصألا

 ثراحلا ىنب نمو ٠ رهف نب ثراحلاونب ,ه مهو © ثراحلاونب - نإوألا ةليبقلا

 لص هللا لوسر بامصأ ةرشعلادحأ « حارحلا نب ةديبع ىبأ طهر حاولا ونب ءالؤه

 ةنحلاب مل عوطقملا ملسو هيلع هلل

 زق نب كاحضلا مهننو . هركذ مّدقملا « رهف نب براحم وني: ةيناثلا ةليبقلا
 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بادكأ دحأ

 ةليبق بسنلا دوه ةيشاح لع هنع عرفتيو ٠ رهف نب بلاغ  ىناثلا لصألا
 : نذل صقانلا وه مردألاو ب بلاغ نب ا مردألا ونب مهو «ةدحاو

 دلل دوت ةيماح الع هنم عرفتي و .٠ بلاغ نب يول - ثلابشلا لصألا

 دلولا نم هل ناك « بلاغ نب ىؤل نب دعس ونب رهو «دعس - ْىإوألا ةليبقلا

 لاقيف نوقرعي اهبو (ةدحوملا ءابلا مضب ) نب هنأ رس مآ نم « موزخمو « ىرامعو ءرامع
 ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ دحأ ليَقَطلا وبأ مهنمو «ةناّتب ونب مه

 هب ىغلع اع ىول نبا ظفل لمظ م ى ت ةدام ىف سوماقلا ىف بلاغ نبا مردألا مين نافرظن هيف .(1)
 ٠ مانا مق



 الها ا ىئعالا حرص نم

 ٠ ةانم ذيع ن ثراحلا ونب مهو ؛ثراحأب مهيف لاقي و «ثراحلا ونب مهنمو

 «(رعخآلا ىف ميجو ماللا رسكو ةلمهملا لادلا نوكسو يملا ضب ) بدم ونب مهنمو
 قاحلإ وهو ؛ ةفايقلا لِع ءالؤه ْلبْذِم ب ىفو . ةانم دبع نب ةرسم نب حبم ونب مهو

 دالب نم نار وو دَحرَسب نآلا ةفئاط متنمو + هّبِسْللاب كلف راو بألا 0
 ٠ ةيرصملا رايدلا نم ةيبرغلا لامعألاب ةفئاطو « ماشلا .

 ءاهو ةلمهملا ءارلا حتفو ملا .نروكسو ةمجعملا داضلا حتفب ) ةرهط ونب مهنمو

 -ىرهشلا ةيمأ نب وزنع ساب مهملإ و «ةانم ديعنب ركب نب ؛ ةره ونب مهو (رجآلاىف

 ةيقامسب ةفئاط مينم نأ يناديلا ركذ دقو ٠ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر بحاص

 , رصم ديعص نم ميمخإ دالب نم اهلي امو نأ

 4 ةلافت ىب نم نوب رمعلا بسني هيلإو ؛ةناك نبورمع - ثلاثلا عرفلا

 . ةناك نم نوي اعلا هنمو ؛ ةناك نب صاع  عبارلا عرفلا

 نب« ةبلعث نب « منغ نبع سارف ون هبقع نمو. ةناك نب كلام - سماخلا عرفلا ظ

 بلاط 0 1 نينمؤملاريمأ لوقي ءالؤه سارف ىب ينو . كلامه نب «ثراحلا

 نم همس بلا يل نم نا تحد ] ”: هعم ناك نم ضعبل هنع هللا ىضر

 ةيميمحنإلا نم اهيلي امو هلق ةيقاسب ةعامح مهنم نأ ىنادملا كذدقو .«نغ نب ساّرف

 ٍنييومْمألاب صم ديعصب ةفئاط ميزت نب ةناكت نم نأ اضيأ ىنادمللا ذو. رصم
 . ةملط ةناكب فر اش

 « (ةلمهملا ءارلا حتفو ٍفاقلا يضب) شير  ةياندعلا برعلا نم ىتناثلا فنصلا

 هنإ كاذب هتيمست ليقو ةناككنبا (ةمجعملاداضلا.نوكسو نونلا حتفب)ر طا ونب مهو

 لهأ اهفاذن سرق اهل لاقي ةميظع ةياد مهيلع تجرح ذإ ٌسراف ري ةنيفس ىف ناك '



 لؤألا ةيدسمحلا م

 نب نادود مهنوطب نمو . دسأ نب لهاكونب مهو « ةّيلهاكلا دسأ نوطب نمو
 ١ اضيأ دسأ

 اهدعب ةحوتفم نون مث فلأ اهدعب نونو فاكلارسكب) ةناك  سداسلا لصألا

 0 ١ بسلا دومع الف ترهتشأ ةهيظغ لايق ئهو  ةعزح نب ةناك وهو (ءاه

 ةنانكب نوفرعي ةيرصملا رايدلا ديعص نم ةيميمنإلاب ةعامج منم نأ ”ىنادحلا ركذ
 ةرازو ىف ةيرصملا رايدلا اومدق مهنم ةفئاط نأ «راصبألا كلاسم“ ىف ركذو «ةحلط

 ٠ ..ذلا دومع ةشاع 'لع هلو . (ملوح امو طايمد اولزنو كيزر نب عئالط ملاصلا

 . عورف ةسمخ

 ونب مهو « (رخآلا ىف نونو ماللا نوكسو ميملا حتفب ) ناكّذم - لوألا عرفلا
 . ةناك نب ناكلم

 مهو © ( نون اهدعب ةحوتفم ميه ) ةانم ىلِإ دبع ةفاضاب ةانم دبع  ىناثلا عرفلا

 . نوطب ةّدع مو « ةناك نب ةانم دبع ون

 راق ونب مهو ؛( فلألا دعب ءارو ءافلا حتفو ةمجعملا نيسغلا رسكب ) راقغ مهنم

 هللا لص هللا لوسر بحاص "ىرافغلا ّرذ ىبأ طهر مهو « ةناثك نب ةانم دبع نأ

 . « اهل هللا رَفَع راقغ ” ملسو هيلع هللا لص هلوقب ةراشإلا مههلإ و ؛ملسو هياع

 ركب نب لئدلا ون مهو ٠ لكلا ءالؤه ركب نمو ؛ ةناك نب ةانم دبع نبركب ونب مهنمو

 نينمؤملا ريمأ سمأب وحفلا ملع عضاو ىلؤدلا دوسألا وبأ بسني مهيلإو ؛ ةانم دبع نبآ
 . هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ”إء

 ىثيللا ةماّدج نب بعصلا مهنم ةانم دبع نب ركب نب ثيل ونب مهو ؛ث يوني مهنمو
 ةيميمنإلاب لق ةيقاس ةفئاط مهنم نأ ىنادملا ركذ دقو . هنع هللا ىضر ىباحصلا
 ٠ رصم ديعص نم



 من ىثعألا_حبص نم

 دعب ءايلا ىذحي قف اهلإ ةبسسقلاو ةريثك نوطب احل ةفستم ةل٠ 0 5 دم

 ٠ هنع هللا ىضر ”ىباحصلا دوعسم نب هللادبع بسن مهلإو «لاذلا

 ةانثملا ءايلا نوكسو ىانلا حتفو ةمجعملا 0 0 ةير سماخلا لصألا

 دومع ةيشاح لع ناعرف هلو ٠ ةكرذم نب ميزت وهو (رخن آلا ىف ءاهو ميملا حتفو تحن

 .دسأو نوطاأامهو
 - ' ئ و 6 1 : 0 1

 ىهو ةكز نب نوما وهو(رحالا ىف نونو واولا نوكسو ءاممل مضبف) نوم ا امأف

 ٠ ةرؤهشم ةليبق

 )غ1(

 ةلمهم لادو ةمجعملا داضلاو ةلمهملا نيعلا حتفب ) دّصَع سروُشا نوطب نمو

 ٠ نوُللا نب دّصعونب مهو ء(رخآلايف

 تحن ةانثملا ءايلا نوكسو ةلمهملا لادلا سكب ) شيدلا (ضيأ نول نوطب نمو

 نيتليبقلا نيتاهل لاقيو «نوملا نب حلم نب شيدلا ون مهو (رخآلا ىف ةمجعم نيشو

 نأ دارأ يللا خاّدّشلا نأل كلذب اومسو : ديبعوبأ لاق ٠ ةرافلا شيدلاو دصَع امهو

 . ةراقلا اومسف قزفتن ال ٌةراق انوعد : مهضعب لاقف ناك نوطب ىف مهقّرفي

0 
 م مطزانمو : : ربعلا ىف لاق ٠ عستم ريبك نطب مهف «فورعم هطبضو دسأ امأو

 ىنبل تناك ئىبط دالب نإ لاقيو : لاق ٠ “ىبط ةرواجم ىف دحت ضرأ نم خكلا ىلب

 ببسب دسأ ونب قّفتو « ئماسو أجأ ىلع اوبلغت نما نم 'ىبط ونب جرح امل ءدسأ
 لاق . "طل تنآلا مهدالب و : ديعس نبا لاق . ”ح مهل قبب ملو راطقألا ىف كلذ

 . دسأ ىب نم موق ماشلا دالب نم اهيلإ مضنب املا :“ راصبألا كلاسم# ىف

 سوماّقلا رظنا دضعال لضع وهف مالو هباوص )00(



 لؤألا ءزجلا /

 ءابلا مضو ةلمسهملا ءارا نوكسو تحت ةانثما ءابلا تفي ) عوبرب ونب ةلظنح نمو

 6 ةلظنح نب عوبري ونب مهو ؛(رخآلا ىف ةلمهم نيعو واولا نوكسو ةدحوملا

 ةمايسم نمز ىف تابت ىتلا حاج مهنمو ؛ عوبرب نب ربنعلا ونب عوبري ىنب نمو

 . مهزكذ مّدقملا رينعلا ىب ريغ مهو باذكلا

 | ١1 لآق ٠ مايا ديدشتو ةمجحلا داضلا مشفب) ةيضونب ةغئباط لئابق نمو .

 ىلإ مالسإلا ىف اولقتن آ مث ميت ىب راوجب دجن نم ةيلامثلا ةيحانلاب مهرايد تناكو

 ٠ ىعاشلا ىننتملااولتق نيذلا مهو «قارعلا

 0 ل ساما عاد ملا مه !) ةنيرص اضيأ ةحباط لئابق ن مو

 هم ةحباطن ٍآ نب «ورمع يآ« سوأو نائع ونب مهو (رخالاىف ءاهو نونلا حتفو

 مظان ريهز رب ٌبعك هنهو . ةرب و نب بلك تنب ةنيزم ىهو اهب اوف ريع امهمأ
 ةىنزملا ميهاربإ نب ليعامسإ مامإلا بسذي مهيلإ و « داعس ناب ةفورعملا ةديصقلا

 ٠ هنع هللا ىضر ىفاشلا مامإلا بحاص

 ونب مهو( رخ آلا ىف ءاهو ةلمهملا نيعلاو ميملاو فاقلا حتفب) 3 ىناثلا عرفلا

 ىأ هتب ىف عمقنا ال ةعق هامس هانأ نإ "ىرمهوحلا لاق . رضم نب سايلإ نب ةعق

 . هبقع رهتشل لو لذو رهقنا

 ةلمهملا ءارلا رسكو ةلمهملا لادلا نوكسو مبملا مضب ) ةكرذم - عبارلا لصألا

 ببس مّدقت دقو رضع ن شالا او , ةكردم ونب مهو (رخآآلا ىف ءاهو فاكلا حتفو

 ءاىلا م دب لذه وهو بابقلا' هرم ةيشاخ ١م دحاو غرف هلق ؛ ةكردم هتيمسل

 ل (رخ آلا ىف مالو تحت ةانثملا ءايلا نوكسو ةمجعملا لاذلا حتفو
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 همدق رهظ باقي نأ ةفدْنلاو ؟نيفدْنمُك كلام : اهل لاقف مم اموي اهآر سايلإ

 ٠ .بسنلا دومع ةبشاح !إء ناءرف هلو . هبشم دنع ضرألا نإ

 فلألا دعب ةدحوملا ءابلا رسكو ةلموملا ءاطلا حتفب ) ٌةْحاط لوألا عرفلا ظ

 نب سابلإ رب ورمع هيسآو ءةحاط ونب مهو (رخآلا ىف ءادو ةمجعملا ءاحللا حتفو

 ؟بسنلا دومع 'لغ هك ذ ىتآلا ةكردن هوخأو وه ناك هنأل ة ضاط ىو 00

 'اع ةيداط ثم هئاخبطي ادمقو عادم اداصف اممل لبآ ف ءايدا 00

 : ورمع لاقف ؟ ديصلا خبطت مأ لبإلا كرْدُُأ ورمعل سماع لاقف « اهتقاتساف امهلبإ

 لاقف ءربلثا هاربخأ ههابأ اءاج املف اهب ءافب لبإلا سماد قحلف «ديصلا خبطأ لب

 : كلذ. ايمسف ةحباط تنأ.:ورممل لاقو . ةكردم ثلآأ ؛

  ةريثك لئابق ةحباط نع عزفتيو
 تدخن ةانثملا ءايلا نوكسر ميلا رسكو قوف ةانثملا ءاثلا حتشفب ) ميم ةخباط لئابق نف

 ثناكو : ربعلا ىف لاق ٠ ةخباط نب داره نب سم نب يك ونب مهو (رخآلا ىف ميدو

 نم بيّدعلا ىلإ تذمآو « ةماعلاو ةرصبلا الع كلانه نم ةرئاد دجن ضرأب مزانم
 ثروو يدا مهنه قبب لو « رضاوحلا ىف كلذ دسعب اوقّفت مث « ةفوكلا ضرأ

 ةليدج بشي مهلإ و ؛ ميم نب ورم نب ربنعلا ونب مهو «رينعلا وذ ريت نوطب نمو
 . "ىباحصلا ”ىربنعلا هللا دبع يآ

 كلام نب ةلظنح ونب مسهو © بفورعد ةطبسضو ةللفذح ون مي بتيزي ٠

 ربك أ مهو : ىرهوملا لاق . نومرك ألا ةلظنحم مل لاقيو ؛ همت نب ةانم ديز نبآ

 ٠ ميم ىف ةليبق



 لؤالا ءزسسجلا 8

 ٠ ربيخ نم برقلاب دجت ةيلاس ىف مهزانم تناكو : ربعلا ىف لاق ٠ هدالوأ عيمح هنمو

 مهل سيلو : لاق . اميلو ئرقلا ىداو نيب رانلا ةرحو مياس رح مهزانم ندر

 : ناك هنأ مّدقت دقو « مظع "ىح مهنم ةيقيرفإب و : لاق مث ٠ ةبقب الو ددع دجشن نآلا

 : ىنادملا لاقو . بلغت ونبو بصك نب ليقع ونب اهيلع مهتافف نب رحبلاب ةعامح مهنم
 «داجنألا لاطبألا مسيفو : لاق . رصم ىلي اسمو برغملا لب امم ةقر مهنتك اسمو

 ميساو لوط ملقإ ىهو رب الم اولوتسسآ دقو : ربغلا ىف لاق . داسيا ليملاو
 لاق . مهفياشمل الإ ةرمإ الو ةيالو اهب اوكضرتي ملو هندم اوبرحخو « فارطألا

 (ننامز ىف نآلا ىهو «زانع ىب ىف مسي نآلا ةيسإلاو : “ راصبألا كلاسم“ ىف

 ٠ ففي سع ىببل

 . ددعلا ةزيثك نوظب مهو ؛ ةقرب ديب ءالؤه مس نمو

 (رحخآلا ىف نونو نيتلمهملا لادلا نرسو نيعلا حتفب ) ناودع سيق لئابق نمو

 1 : ديبغ وبأ لاق . نالبغع سبق نب ورمع نب ثراحلا ةمتأو لآودع ون مهو

 رهطزانم تناكو  عسنم ُنطب مهو: ربعلا ف لاق . هلتقف ٍمُهَف هيخأ لع ادع هنأل ناوُذَع
 الإ اوجرفل «ٌفيقث ابيلع مهيلغ مث «ةقلاملاو دايإ دعب اهولزن دجن ضرأ نم فئاطلاب
 ةيرب برع نم ناوُدَع ”ىنادملا ّدع دقو ٠ ةيداب ءايحأ مهنم نآلا ةيقيرفابو ٠ ةماهت
 . هريغ مهنأو ءالؤه مهنأ لمتحيف ؛ماشلا تبرع نم لضف لآ ىفالحأ نم زاجل

 تحت ةانثملا ءايلا حتفو ماللا نوكسو ةزمهلا رسكب ) سايلإ . : ثناثلا لصضألا

 رسكب ) فدئخ هتحت تناكو «هركذ مذقملارّضم نب سايلإ وهو ( فلألا دعب نيسو
 نال ثنب فذنخ ىهو (رخآلا ىف ءافو ةلمهملا لادلا رسكو نونلا نوكسو ءاحلا

 اهجوز نأل : فدئخ مل لسيقف اب هونب فرعف ءةعاضق نب ىناحا نب نارتع نبا



 م ىثعألا حبص نم

 ع نإ

 أ دب مهنم قبب ملف 6 اىرقلا ىداوو دجني ةرازف تاكو : ربعلا ف نلف . ناينذ نأ

 ريل سا هم هد

 مهنم برغلا سلبارط ىلإ ةقرب ضرأب نأ ركذو . مهناكم “بط نم مهناريج لزنو

 « ةريثك ءايحأ نآلا مهنم برغملاو ةقرفألو : لاق. نازفو« تيهو عاوز : لئابق

 لاق . مم راهظتسآلا لإ ىصقألا برغملا برع نم لقعملا جاتحي هلهأ عم اوطلتخآ

 كو 31 75 0 أ ٠ ٠ و

 7 و
 ٠ برغملا ءارعصب ةفئاط مهعمو ؟اه ا تيه دالب ةقرب ىفو لاق مث

 ةرهاقلا ىحاوضب ةعامحو « ديعصلاب ةعامح ةيرصملا رايدلاب مهنمو : ىنادملا لاق

 و
 دح

 ةرازف نمو . كانه ةراْزق ارحب ةامسملا ةيرقلا تفرع مهو ءاهوح امو بويلق ىف

 ونب مهف ردبونب امأو + ةرازف نب نزامونب مهف نزامونب انتأف ؛ ردب ونبو « نزام ونب

 « ةيلهاللا ىف ةراَزَق ىب ةساير تناك خهفو «ربعلا ىف لاق : ةرازف نب "ىدع نب رد

 ناك مهنمو ؛ ”ىدع نب ةبلعث ونب مهناوخإ و سيق محلل نيدتو نافطغ عيمح نوسأري

 ءالؤه ردب ىتب نمو ؛ اهركذ مّدقملا ءاريقلاب ةفورعملا سَرَفلا بحاص ردب نب ةفيذح

 . ةيرصملا رايدلا نم ةيب ويلقلاب ةيسامب نزاموفب مهم
 6م موس ع 8 00 5 1 را 5

 ةدنشقلق انتدلب لهاو ؟ بسكن امذو 6 ىراعت ابملإ ىلا انتايبق م ردب وسو :تلق
3 

 ٠ نزام ىب نم مهفصنو رد ىب نم مهفصن

 لو

 روصنه نب ميلس ونب مهو (ماللا حتفو نيسلا مدبر مياس وب اضيأ سيف لئابق نمو

 لئابق ربك أ مهو : ىنادملا لاق ٠ نراليع سيق نب ةفصح نب ةماكع نبآ .
3 1 )00( 

 ( املا دعب ةانثملا حتفو هلؤأ ىف ةدجوملا ءابلا مضب ) 37 دلولا نم 8 ناكو نال

ءاثلا باب ىف سوداقلا ىف هركذ )00(
هبنتف ملس نم لجر ةثبب و لاقف ةثاثملا 

 ٠ 



 لؤألا ءزملا "4غ

 يول

 سيق نب ةفصخ نب روصنم نرب نزام ونب مهو « نزام ونب سبق لئابق نمو

 ظ ٠ ليلق مهددعو : ربعلا ىف لاق ٠ َناليع

 نطب مهو : ربعلا ىف لاق . نالوع سيق نب َنافَطَع ونب اضيأ سيق لئابق نمو
 لبجيو ارقلا ىداو ىلب امم مطزانم تناكو : لاق ٠ نوطبلاو بوعشلا ريثك ٌمسنم
 كانه مهنطاوم الع ىلوتسآو «ةيمالسإلا تاحوتفلا ىف اوقرفت مث « ىَملَسو اجأ 'ىط
 ٠ 'ىط لئابق

 ةلمهم نيسو ةدحوملا ءابلا نوكسو نيعلا حت حتفب ) سبع ون نافطغ نوطب نمو

 سوق نيريهز مهن ٠ نافطغ نب ثير نب ضيغب.نب سبع ونب مهو (ىخالا ىف

 شيبمل عاد ىهو امهادحإ تناك ناسرف امهو .٠ ءاربغلاو ريع رح يضاف

 . امهيبسب برحلا عقوف اير ةرازفل ءاربغلا ىهو ئرخألاو
 . روهشملا سرافلا ىعاشلا داّدش نب ةرتنع ءالؤه سبع نمو

 ”ةلمهم نيعو ميلا حتفو ةمجعملا نيشلا نوكسو ةزمهلا عت سخر ىلا نافطغ نمو

 برع ره اوناكو : ربعلا ىف لاق ٠ نرافطغ نب ثير نب عجنأ ونب مهو (رخآلا ىف
 مهنم دحأ قبب ملو : لاق . "ىباحصلا ناس نب ّلقعم مهديس ناكو «ةنوبنلا ةنيدملا

 عم نونعظب مظع."ىح مهنم ىصقألا برغملابو : لاق مث. ةنيدملا لوح اياقَب الإ دج
 . ركذو ددع مهلو ةساملج تاهجب لقعم برع

 مهو (اهمضو ةمجمملا ىنعي لاذلا سكب )"ىرنهوحلا لاق «ٌنايبذ اضيأ نافطغ نمو

 . روهشملا ىعاشلا ةىنايبذلا ةغباتلا مهنمو اقطع نب ثير نب نايبدون

 ةرآزق ونب مهو (رخآلا ىف ءاهو ةلمهملا ءارلاو ىازلاو ءافلا حتفب) راق نايبذ نمو
 ٠ ررحيلف هيف هفرص دقو هرك ذت سوماقلا ىضتقمو سحادب ىمسملا سرفلا ثنأ (1)



 م. قثعألا حبص نم

 دعب ةحوتفم ميجو ءافلا حتفو ةمجعملا ءاحلا حتفب ) ةجافح انضيأ ليقف قا نمو

 قارعلاب ةرمإلا مهبفو ( ليقع نب ورمع نب ةجافخ ونب مهو (رحآلا ىف ءاهو فلألا

 ئ . نآلا ىلإ

 (رخآلا يف ميمو ةمجعملا نيشلا حتفو ميلا مضب) مثجونس اضيأ نزاوه نوطب نمو

 مهنكاسم تناكو : ربسعلا ىف لاق . نزاوه نبركب نب ةيواعم نب مّمَج ونب مهو

 مالا لإ نيرحسبلا رم ةلصتم ءدجنو ةمات نيب لصحت لال ضو ا
 دقو : لاق مث . يده ةارَسِب ةلصتم مسج تاورسو : لاق . لبحلا تاورسك

 هل سيل نم الإ مهنم ةارسلاب قبب ملو « هب بسآلا مهو « برغم ا ىلإ مهضعب لقتنآ

 ٠ ةمصلا نب ديرد ءالؤه مسج نمو : هامح بحاص لاق ٠ ةلوص

 ءافو ءايلا نوكسو فاقلا رسكو ةثلثملا ءاثلا حتفب ) ٌفيقَت اضيأ نزاوه نوطب نمو

 نب ةبتم نب ىبق همسأو فيقث وثب رهو : فَسوي نب جالا طهر مهو (رخآلا ىف

 ةباسنلا ضعب .#رعو ٠ هركذ مّدقملا رار نب دايإ نم 2 لاقيو ؛تزاوه نبركب

 دوملو)) : ىلاعت هللا لاق ءاوبذك لوفي و هركنب جاجا ناكو دوست ايافب نم افيقث نأ

 ؛ مساو نطب فيقتو :.ربعلا ىف لاق . ادعأ مهنم قبن ملف مهكلهأ ىأ (انيآ ال

 كم نم نيتاحرم الع دج ضرأ نم ةئيدم ىهو : فئاطلاب مطزانم ثناكو

 لاقيو : ائرقلا ىداو لبق دومث اهزن مث « ةقلاملل ميدقلا ىف تناك اهلاهشو اهمقرش ىف

 . مراد نآلا ىف يفت اهنلع :ميلط م ٠ ناوُنَم ةقلأبلا دس اهتكس ىذا ١
 6 نوعأو ضمان كلام نب ةانم دعس وثب مهو ٌةلهاب اضيأ سيق لئابق نمو

 دعس ّمأ ةلهابو . رّصَعَأ نب كلام ىب ربعلا ىف مهلعجو ؛ ناليع سْيَق نب دعس نبآ

 ةمامأ وبأ مهلم عدم نم ةريشلا دهس نب ٍبْعَص ثنب ةلهأب ىهو : بم اوف رع ةانم

 ٠ ملسو هيلع هللا يلص هللا لوسر بحاص ”لهابلا



 لوألا ءزجلا 1

 ليقع وثب كانه لئابقلا مظعأ ناكو «برعلا لئابق نم ريثك ىف نيرحبلاب مهنكاسم
 ؛ بلغت ىنب بلغلاو ةرثكلا ىف هرهظأ باكو مياس ونبو بلغت ونبو « ءالؤه

 فتخآ مث ؛نيرحبلا نم مهوجرخأف مهلس ىب لع بلغت ونبو ليقع ونب عمتجا مث
 نع مودرطف لسيقع ينب لع بلغت ونب بافف ةّدم دعب بلذتونبو ليقعونب

 ةريزحلا الع اوبلختو ةيتارفلا دالبلاو ةفوكلا اوكلمو «قارعلا ىلإ اوراسف« نيرحببا
 كولم ملسم هاو سرت شاورقو دلقملا مهنم ناكوو دالبلا كلت اوكلمو « لصوم او

 ىلإ اهنع اولوحتف « قوجلس ىنب كولم اهيلع مهبلغ تح مسهديأإ تيقبو « لصوملا

 «نيرحبلا الع مهوبلغف هرمأ فْعَص دق بلغت ىنب اودجوف الأ اوناكث يح نيرحبلا
 00 ٠ ليقع ىنبل نيرحبلاب ىمألا راصو

 نيذلا مهو ىركذملا ليتع ن صاع ونب مهو « صاع لآ ءالؤه ليقع ىب نمو

 ' |١ ةلس ىف نرحبلا لهأ تلأس : ديعس نبا لاق ٠ نريرحبلا دالب هديب

 ىببل اهب ةكلمملا : اولاقف نيرحبلا نع ةيوبنلا ةنيدملاب مهتيقل نيح ةئاعبسو نيسمخو

 : لآفف مهو دق ىنادجلا نأ الع ؛ مهاياعر ةلمح نم بلغت ونب و « ليقع نب سماع

 ' 1 ىف كلذ ازع ةعبتو  ةعضعص رب يماعو © قفتنملا ضاو ريغ مسهو

 ' دلال اهدألبو بلي نأ « راصبألا كلاسم * ىف ىذ دقو , «راصبألا .

 (ةلمهملا لادلاو ةدحوملا ءابلابو ةلمهملا نيعلا مضب)ةداّبع ونب اضيأ ليقع لف نمو

 مهل قارعلا ىلي امم ةيئارفلا ةرب زحلاب مهزانمو : ديعس نبا لاق . ليقع نب ةدابعونب مهو
 فرش برع مهن لاقي « بازلاو رزاخلا نيب قب نآلا مسهنمو : لاق ٠ ةرثكو دَدَع
 ليلق ددع مهو : لاق مث ٠ لصوملا بحاص نم ناسحإ مفو «ددعو لمه ىف ةلودلا
 , سزاف ةئاملارمن



 قي ىشعالا حبص نم

 . رهايابس نم نوعابب نولازي ال مهتانبو مورلا ءاننأو؛ ةميظع تاراغ لو« شيداكألا ٠ و .٠ 2 ر 0 .٠ ٠ 03 ع

 . بالكف ب نم ةفئاط اهدالب و باحب نأ “راصبألا كلاسم ” ىاركذ دقو

 نب ماع نب لاله ونب مهو « لاله ونب اضيأ ةعصعص سرب صاع فب نمو ٠
 كرو اس 1 مهركذو بالك صم ديعص دالب م ناكو ىنادبملا لاق نا

 مكاهلا مايأ مهتسايرر تناكو :ربعلا ف لاق ٠ ةيقيرفإو رصم نيب اهف مطزانم لاقو ؛ةقرب

 طاس ؛ كاملا هلتقو برغملاب َةوُكَر ىبأل اوعباب الو« برقم نب ىضامل ىدييعلا

 ىبعم مهف ىصقألا برغملا ىلإ مهنم قب ب م لقتنآو ب مهانفأف برعلاو شو مي

 اع انو اولا 3 0 مهنم ةفئاط باحبنأ ”ىنادملا ركذو .كانه مج

 ( مهنوطبو ورم وب مهنم نق ةيقاسو ؛باذيعملإ « ةرقونب مهنم ميمخابو: لاقمث

 وُبو ©« ةيقع وت يناسإو نوصي ٠ زب نع وسو ع : ةعافر وني مهو

 . ةليح
 سس 4

 ونب نوطب ثالث مهو «ىنادملا لاق .. ديعس نبا هركذ ايف برح لاله ىنب نمو

 زاحا ديب ز برح نمو زاجا منك اسمو : لاق ٠ هللادببع وني و ملام وسر ( حورسم

 ماع نب ريم صاع ىب نمو : لاق مث . ورمع غب مهنم نأ ركذو «ىنادما هركذ |يف

 نوُدَعب ماشلاو ةيتارفلا ةريزملا مهزانم تناكو : ربعلا ىف لاق . ةعصعص نا

 « مالسإلاو ةيلهاخلا ىف ةّدعو ةرثك ملل ناكو« برعلا تارم ئدحإ هو لاق. تارفلا

 مايأ سابعلا ب ءافلخ اهيلع مهبلغمث ءاهريغو نارح اوكلمو ةيتارفلا ةريزحلا اولخدو

 . اوداءو كلذ دعب اوكلهف هللا |١

 (فاقلا حتفو ةلمهملا نيعلا مضب ) ليقع ون اضيأ ةعصعص نب سماع

 تناكو : ربعلاف لاق . ةعصعصنب صاع نب ةعس رب ب 0 ليقع نب مهو



 لقألا ءزجلا| مغ

 - م

 ْ نب ةفصخ نب ةمركع نب روصنم نب َنزاوه ونب مهو «نزاَوع سيف لئابق نف

 : مهابسو « سو هيلع هللا لص ىننلا مهيلع راغأ نيذلا مهو َنالْيَع سيق

 مهو « مهيف ًاعيضر « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك نيذلا دعس ونب نزاوه نمو

 مالسإلا ىف ءالؤه كسل وم قرتفآ دقو :ريعلا ىف لاق ٠ نزاوه نب ركب نب قماباوتت

 ةجاب ئحاونب برغملا دالب نم ةيقيرفإب ةقرف مسهنم نأ الإ قرطيف ةخح ممل قبب ملو
 ٠ ناطلسلا دنج عم ٌنوركسعي

 مهنمرصم ةَقيلخ ىمطافلا دضاعلا ريزو ىدعسلا رواش نأ ناكلخ نبآ ركذ دقو

 رايدلا نم ةيقرششلاب ةيناطخققلا نم ماَدِج دعس نم هنأ ركذ دق ىنادملا ناكنإو

 , كانيز طىبسأع لع ةرخللا

 ةبواعم نب ةعصعص نب سماع ونب مهو ٠ ةعصعص نب ىماع ونب اضيأ نزاوه نمو

 + اليلب بيل ناك ىذلا سعاشلا ماع ىنب نونحم بسن مهيلإ و ؟نزاوه نب ركب نبآ

 نب صاع نب ةعيبر سرب بالكو نب مهو « بالكو ئب ةعصعص نب صاع ىب نمو
 ئح مهرايد تناكو«ةمامبلاب ةلود مالسإلا ىف ناكو : ربعلا ىف لاق . ةعصعص

  ىلاوعلاو ُكَدَقو « ةيوبنلا ةنيدملا تاهج ىف ةّذيرلا محو «بيلك اىمح وهو ّهْيِرَص
 ١ الو تبيع ةيارفلا ةريزحلسا ىف مل ناكف ماشلا ىلإ كلذ دعب اولقتنأ مث

 ءارسألا ةراّقخ تحن نآلا مهو «لاق . اوفُعَصم «ماشلا ندمنم اريثكو ءابمحاونو

 ٠ ماشلا برع نم ةعيب ر لآ نم

 ةريس قاروك ذل :ياعولا دبع لإ نوب هنأ «راسبألا كلاص# قكاذو

 . تحبون نب باهولا دبع همسآ نأ ركذو لاّظبلا

 نروبكريو « ةبكرتلاب نوملكتي ْنْع برع مهو « بلح فارطأب مهو «لاق مث



 منو ىشعألا حبص نم

 ىتلا نمز ىف أبنت يذلا باذكلا ةمليسم طْمَر ةفينح ونب اضيأ لئاو نب ركب نمو
 نب ةفينج ونب مهو « هنع هللا ىضر قيدملا ةفالخ ىف لتقو « ملسو هيلع هللا لص

 . لئاو نب ركب نب «للع نب « بعص نب « ميل

 لاق ..لئاف نايكي نب كلم نأ فعل نب « مي نب «لع ونب اضيأ ركب نمو

 دالبلا كلت ىف نآلا مِهَملَخ مث لاق ؛ةرصبلا ىلإ ةماعلا نم مهلزانم تناكو : ربعلا ىف

 مهدالب نأ ىناديطأ ؟ دوا ةيمحص ن © صاع نب ( ليقع نب 3 قفتنملا صاع ون
 هم د

 ٠ قارعلاب ةلود مهل ناك هنأ بلم قالب نم ةييرحلا اي

 (ةعبض ريغصت ةدحوملا ءابلا حتفو ةمجعملا داضلا مضبف) ةعيب ر نب ةعْيبُض امأو

 : روهشملا ةحابلا سعاشلا سنلتملا مهنمو . اهنوطب رثكت مل ةليبا |
 مدقملارازن نبرّضم وهو (ةمجعملا داضلا حيو ميملا مضي)ر ضم - قاثلا لصألا

 ؛ ءانغم ىف امو ٍبحتلاب هلام نم هل ىصوأ هابأ نأل + ءارحلا ضمت فرو 1 ١

 « بسلا :ةزمع الم اهتوكلل اهدنا برش انك "رأ الإ ةسيظع لسا ١
 .ةبحرلابو ءرَضُم نم ٌةيقب ماشلا ذالب نم سبني نأ «راصبألا كلاسم# ىف كذ دقو
 سيق وهو « لئابق ةّدع عمح دق دحاو عرف بسنلا دومع ةيشاح الع هلو «مهنم لاجر

 نبا (نونلاب) سانلا همساو (ةلمهملا نيعلاب) ناليعنب سيقليقف هبسنىف فلتخأ دقو
 «هيلك ليقو هسرف ليف هيلإ كامضملا ُنالْيَعو « هبلصل رضم نب سيق وه ليقع ار

 ةراكللو « ايلنع اّيمأ ةزثكللا' دم سيل است هللا لجو : هاح بس

 ةبطاف نملا برع لباقن ىف لداملا يف لص نس ةيناتنسلا راسا زم 0٠0

 ٠ نميو سيق لاقيف



 لوألا ءزلبا ا

 نإ سو هيلع هللا لص هللا لوسر هل لاق ىذلا علا ءالؤه سقلا دبع نمو

 , «ةانألاو للا :هللا امهبحي نيئلصَلَت كيف

 بنته نب طساقنب رفئاونب مهو (ميملارسسكو نونلا حتفب ةب)رمثلا وثب اضيأ ةليدج نمو

 4 ةّيتارفلا ةريزملا لامعأن م نيعلا سأر مهرايدو ربعلا ىف لاق : ةليدج نب «ىمغد نبأ

 بلله نب طساق نب لياو ونب مهو (ثحت ةانثملا ءالب) لئاو ونب اضيأ ةليدج نمو
 ْ . هركذ مّدقملا ةليدج نب ««ىمند نب «'ىضفأ نبآ

 هلوأ ىف ةانثملا ءانلاب) باقتو (فاكلا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفب) كب لئاو نمو

 لئاو ىبأ بلغتو ركب ونب مهو ( ةدحوم ءابو ماللا رسكو ةمجعملا ةنك اسلا نيغلاو

 . هركذ مدقملا

 هببسل ثجاهو « ٍساَسَج هلتق ىذلا لئاو ىب كلم بيلكل ئاو نب بلغت نمو

 ا سرا نعسلا ةفورعملا برحلا

 . رفن مهنم نيتيرقلاب و «ائرصبو «عرزب ماوقأ بلغت نمو

 . مهنم موق ةبحرلابو ؛اهدالب و نينبجب ماوقأ ركب نمو
 3 [ى دق يلع ةليلع ناديح وزب تناك بلفت ىف نمو

 كاش نب « ةياككع نبا « ةبلعتا نب نابي ونب مهو + ٌنابيَش لئاو نب ركب نمو

 . ركب نب « لع

 ةقرط مهنمو ٠ روكذملا بلك لتاق ٍساّسج هنبآو ةرم ءالؤه َناَش ىب نمو
 + ىعاشلا دبعلا نبآ

 (هرحنآ ىف ةيناث نيسو هلؤأ ىف ةلمهملا نيسلا حتفب) سودس اضيأ نابيش ىنب نمو
 ٠ نابيش نب لْهُذ نب سوُدَس ونب مهو



 املا ىشعألا حبص نم

 لكما هب سرتضي ىزلا ةماع ترب بيكو تيدابالا ةدعاس ١ ال

 . اةطع تامو هقيقر هاقيق ٌققر هلو دنع لضفبال ءام دعم نأ ٠٠ رنا

 ئ راما مهو (نخآلا ىف ةلمهم ءارو ةزمهلا حتفب ) رامنأ  ةيناثلا ةليبقلا

 نملا الإ بهذ هنأ ىلإ نوبهاذ بهذف «هبيقعت ف فلتخآ دقو ؛هركذ مّدقملا راز

 ىلإ نورخخآب هذو؛ ةيناملا قى اودع اهم هود لسانتو « نعلا قراشم نم تاورسلاب لبا

 شارأ نب رامهأ هلت دلوف « ةيناملا نم شارأل اهجؤز هل تنب نم الإ هل بقعال هنأ

 مّدقملا شارأ نب رامأ ونب مه ةيناجلا ىف نودودعملا رامأ ونبف ب ةيناجلا ىف هركذ مّدقملا

 . ليبسلا هلاق ءامهبف سبللا عقو كلذلو ؛رآزت نب رامنأ تن نم ةيناملا ف 1

 نأل : سّرَفلا ةعيبرب فرعيو رار نب ةعيبر ونب مهو «ٌةعيب و  ةكثلثلا ةليبقل
 . مهنم موق ةبحرلاب و «راصبألا كلاسم * ىف لاق . ليحلاب هلام نم هل ىندوأ ًارازن هابأ

 «ذافنأ ةّدع امهنم لكلو «ةعيبر انبا ةعيبضو ءدسأ اهو . نرانطب ةعيبراو

 . اذافنأ ايهرثك اذ انسأ امأ : ةعبس ررايدب فرعت ةيتاوثلا ةمرحلاب نآلا ا مهرايدو

 راع ون مهو (رخالاف ءاهو ىازلاو نونلاو ةلمهملا نيعلا حتفب) ةزنع وتد ديسأ نفل

 حتفب ) ةليدجو ٠ ةئيدملا ىحاوض نمرييخ مهزانم تناكو ؛ ةركذ مّدقملا دسأ نبآ

 مهو (رخآلا ىف ءاهو ماللا حتفو تحت ةانثملا ءايلا نوكسو ةلمهملا لادلا رسكو ميحلا

 . لادلا دعب ءالأ فذحب "ىلَدَج مهيلإ ةبسنلاو «هركذ مّدقملا دسأنب ةليدج ونب

 . ةليدج 000 نب « ىصفأ نب « سيقلا دبع وني مهوب سيقلا دبع ليدل نأ :

 نم اهب ْنم اومحاذو نيرحبلا ىلإ اوجرحن ىتح ةماهتب مهرايد تناكو : ربعلا ىف لاق
 بشي نا ا : دبع مهلا ةبسسنلاو ءنطاوملا مهومماقو « ميمتو لئاو نبك

 ٠ متبع لو مضعب و « ىسبق ”ىدبع مهلإ

)0 
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 ؛ كلام نب ثراحلا ونب مه لماع ىنب نأ ديبع وبأ ذوب نالهك نب «ديز نب« بيرع

 نبع ةعيدونب كلام ثني ٌءلماع هنحت ناك هنأو «ددأنب ا ثراحلا نبا ىنعي

 نم مهنأ هامح بحاص ركذو .٠ اهب اوفرعف ددأ نب ةسم نب. «ثراحلا نب « ىدع نبأ

 .ريفغلا مكس امهنم ماشلا دالبنم ةلماع لابجي نأ ىنادم لا ركذ دقو . بس نب ةلماعدلو

 ىناشلا برضلا
 ( ةب رعتسملا برعلا نامزلا زمم ىلع نيقابلا ترعلا نه )

 ' اميلع ميهاربإ نب ليعامإ ونب هو ءاضيأ ةبرعتملا مل لاقيو : ىرهوملا لاق
 املف «ةينايْرسلا وأ ةيناربعلا ناك مالسلا هيلع ليعامسإ ناسل نأل كلذب اوم مالسلا

 هونبو وه ملعتو « مهنم جؤزتا ةفرشملا ةكمب همأ العو هيلع ةّيناطحقلا نم مهر لزن

 نم نيدوجوملا نأ ملءآو ٠ ًةبرعتسملا كاذل .اومسف نيروكذملا مهرب نم ةيبرعلا

 دومعىفهرك ذ مّدقملا ددأ نب ناندع ىبنم مهلك مالسلا هيلع ليعامسإ دلو نم برعلا

 ٌلاندع ادع ْنمو :ربعلا ف لاق ٠ هركذ لوطي, ليعا <“ ْلِإ هبسن ىف ففالخ 'لع بسنلا

 ةّيناندَعلاِب برعلاهذه تفرع كاذلو ب بقع مهل قيبلو ءاوضرقنا دق ليعامسإ دلو نم

 : ناغص ةياديلا

 ٠ لوصأ ةتسبسنلادوه ن٠ ةعّفتملا مهلئابقلو ب شرق قوف نم لوألا فنصلا

 دومع ةيشاح لع هنم عزفتملاو ؛ ساندع نب دعم نب رآز: - لقألا لصألا

 . لئابق ثالث بسلا

 رز نب دايإ وثب مهو (رخآلا ف ةلهم لادو ةزمملا رسكب) دايإ - وألا ةليبقلا

 فارطأ ىلإ هلهأب راسو زا دانإ قرافو هامح بحاص ديؤملا لاق : هركذ مّقملا

 .٠ هب ماقأف قارعلا



 8 ىثعألا حبص نم

 ةرصْمس لإ ففيتزتل ةفر نم: نونا قيلو «ريغصلا رلعا ضيلا راو : ديلا
 « نييربدحلاب نوفورعملا مهو ردح ولبو «دوعسم وثب مهو «دعج ونب ةعبارلا ٠ شوب

 ونب ةسماخلا . حيفطإ لحاس مهلكسمو ٠ رايي رطو « لامن ونمو ا

 ٍخ ةسداسلا ٠ ممم برقلا منك اسمو «برحم وندو © ىبوم ومب مهو ( ىدع

 ونبو «نييمهَقلاَب نوفورعملا مهو :مهقونبو «راطعم ونبو «لهس ونب مو ريتك

 مهو « سيق ةعباسلا . ريبكلا ىلا مهنكسمو ( عابس ونبو فيفا يسع

 ىلإ نيطلا ريدو ”ةيودعلا مهنه مم قبلو ءةرجج وشو ءورت متو

 . ىاذلا ينسلا ةريخ ناو (ناولع تنصت مهلو قتسلا ورمع ىببلو عرصم رْسَج
 رطل

 ءملمو هيلع هللا لص ىنلا بحاص ”ىرادلا ممن ريم رادار مكن نوطب نمو

 ليلخلا دلبو ىتادملا لاق ٠ 2 «ةرامت ن « بيهبخ نب ء لاه نب رادلارت ١

 1 ءالؤه مين ديبو «هنع هللا ىضر ”ىرادلا مهمت ب نم رومعم مالسلا هيلع

 للا نير ع مهعاطقإب هتوخإو ميقل ملسمو هيلع هللا لص ىلا اهبتك ىت

 فخ نم مدأ نم ةعطق ىف ةبوتكم اهنإ لاقيو اهدالب ضعبو مالسلا هد 0٠

 . هطخيو هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ”لع نينمؤملا ريمأ

 نب ددَأ نب رعشألا ونن 0 نورد نالهك ىق”نم  رشاعلا ىلا

 هّندْلو ةمأ نأل رعشألا ىعسو لاق . نالهك نب «ديز نب « بيس عن قاطعا نا ديز

 موف ىبأ ظهر مهو ٠ يبس نب رعشأ ىب نم هامح بحاص هلعجو :رعشأ رع

 . ملسو هيلغ هللا ىلص هللا لوسر بحاص"ىرعشألا

 ن «ثراخلا دئسآو 6 ةلفاغ وس 2 0 ةاماع نالهك ى نه  رشع ىداعا ىب هك أ

 ا

 ني بكا نا ليز نادل ةرو ندع تلراخلا 7 « ىدعغ نب نيف



 لوألا ءرسجلا نفيا

 نم ءالؤه ير فو : ىنادسملا لاق . نار ونب رهو ؛ ةنرامتاو ؛ ةدماحألاو
 كيدي زعو «كلام بو ء . رخل ديبع قبو « بيبش ىبو « نب ررغ ىف

 نودراوتي مهو لامس ىو.ع نسحب قيويع أ اش ىو ."ىوقلا دبع و

 ٠ ,هريغ عم نوطبلا ضعب ءامسأ ىف

 «ةبقعونب و «ءاقلبلاب ىدهم ونبو «ككلاب رض ونب ماشلا دالبب اضيأ ماذج نمو

 ظ دالبب ةعامج مسهنمو ؛ ناروحو « دحرصب ديعسءونب منو ٠ كب وشاب ريعز ونبو

 « ناقوملا هالي نم رولا دالب ةعامج و «روغلا

 ميمو ةيسمجعملا ءاحلا نوكسو ماللا حتفب )مل نالسهك ينب نم - معساتا ىلا

 ' يطلق نب دير نب دهأ نب ةره نب ثراطأ ن ىدع نب مكن ونب مهو ؛(رخآلاف
 ةدْكل مع امهنم لكو « هركذ مذقملا ماد وخأ ملنو  نالهككن بدي زنب « تبرع
 ٠" اداّدح دع اك بس نبورمع ىنب نم ام ءاح يحاص دعو ؛ اضيأ هركذ مّدقملا

 «قارعلا دالب نم ةربملاب كلم نيرمحتلا نم ةزوافلل ناكدقو ٠ مّدقت كني وخأ اناك

 .اورضح مهنأ ىعاضقلا ركذو .٠ ةيليبشاب كلم سلدنألاب مهايأقب نم دابع ىببل ناك مث

 رايدلا ديعصبو : ىنادملا لاق. ماذج نم مهطلاخ ْنَمو ,هءاهب اوطلتخآو ءرصم حتف

 ايلوألا ٠ نطبأ عبس يىنادملا مهنم ركذ « قرشلا ربلاب نونكس موق مسمن ةيرصملا
 ويبي وتو ؛ لايبن وتنو « حلم ونبو هوني « نييك املا نوفورعملا مهو كاع

 ةزيسمجبا ريد ردتحتم ىلإ اسنهبلاب ابب فراط نم مهرايدو ركب ونبو «ميركو نبو
 ونبو « لاس ونبو « ىلع ونبو « د ونب هو « نادح ونب ةسيناثلا .٠ قرشلا ربلا ىف

 ءدشار ونب ةثلاثلا ٠ لوص ةعرت ىلإ « ةزيمجبا ريد نم مهرايدو ؛ شيعر ونبو ؛ لدم

 ؛ضيبلا ونبو ءداعم ونبو «نابخونبو ءاض ونبو ؛ لصاو ونبو ءرصم ونب هو

 دالب .بفصنو عوكسأ ىلإ ىيبوم دجسم نم مهرايدو ٠ وس وندو رج وندو



 اس ىثعألا حبص نم

 ٠ ةجعب نب ابله نب داجن نب ةمصع نب ثايغ ىب نم ميرا دالوأ مهنمو ٠ اسبح
 لشملا هب بورضملا ةارسلا بحاص وهو « ةجعب نب روظنم نب نٌسوج مسهمو

 . ةءاجشلاو مزكلا ىف

 ناك « لثان نب بيبح نب رييز نب الع, نب .فاوأع نب انهم لثان دلو نمو
 لامحأ دقوأف مهماعطل بطَح هدنع نكي ملو ءاتنش ىف فيض هتقرط امي ك اداوج

 ءاَنجقَو : قادما لاف "مس وني اضيأ َماَذِ نمار اس ا

 دكر 2112 مح يوتا 5 دنس مهو ءرصكي تطلتخأ دوعس ا

 رك ابش هللإو ؛ انج نإ مارخاو نقي ن دن نس كلام ننآ

 ْن نع ةماس نب دعسو ا مارح نب كلام نب دعسو ٠ نيِيِدْعَسلا

 . لضف ونب مهنم ةريثكر ئاشع مهو « ماذج نب مارح نب كلام نب دعس نب نافطع

 دالب خياشم مهرثكأو لاق ٠ ةرازقو ؛ نالدعو ءنشوجو (ساشرو ةاللا

 : اير الإ رغ ةطنم ب 33 .ريثك ,هداسفو « لك آمو عرازم مطو ٠ ءارفخو

 رمغ ةينم راك رواش دالوأ بسنت هيلإ و ء ىهطافلا دضاعلاريزو رواش مهنمو

 هناك ىتنلا مق ْمضْرَأ نيذلا دعنس نم هنأ ركذ دق ناكل نبا نأ !لعباهؤارلو

 دالوأ مهنمو . دشار نبرك اشونب مهو وك اوشلا ملف ةمرحم وند امأو ٠ ملسو هيلع

 ا اهو نيدلا حالص ناطلسلا نهز نم جاحلا ءالدأ راجعلا

 لإ جالا كرد مسهلع ماذج نم نطب مهو « دئاعلا ةيقرمشلاب اضيأ ماذج ندو

 نم رمعم برع ىف ّلقو : ىناد#لا لاقو . مارح وذب ةيقرشلاب اضيأ مهنمو .٠ ةبقعلا

 «ةلادرو « نيذيضحلا ىنادمللا مسلم ّدع ؛ ريهزو ور ةيينما مهنمو ٠ اهفرعي

 دخ_.بوه طقاسأا نأ كاع أيساا 6 دحؤيو ددعلا نه صقنو ءامهسألا ىفراكت طالا لضألا َّق 01(



 لوألا ءزملا فيفي

 « ةسجاربلا مهنمو ب دشاردالوأ « نييديملا نمو ؛ نويديمملاو . دوسأو « نارمصو « نامورو

 : من ءاو نير ٠ «ناقرزلاو «هويخألاو« دومح لآو« مناغ دالوأو 6 كومكلاو « هنشارحل او نرد دالوأو

 دالوأو «سيفانخلاو «صيقارحلا اضيأ دشار ىب نمو .نويرا+لاو «ةرواسألاو

 ٠ ليضف ونبو بيجن ذالوأ ةيباجنلا نمو ٍ؛ديز لآو «لاوج دالوأو « ىلاغ

 مهنمو ٠ هركذ مّدقملا ديوس نب ديلولا ون . مهو دلزلا ناشبأ ديو اله نو
 ببيع ب اداوم اس

 ٠ ديوس نب « ديلولا نب ٠ بيبح نب «برعي نب « ةرديحونب مهو « ةردا ا

وهو «ةرامع ونب مهنمو «ةريبك ةفئاط مهو - ىبادحلا لاق
 . مهنمو .٠ ديلولا نب ةرامع 

 ديوس نب ديلولا دلو نمو ٠ ديلولا نب دسشار نب ةبح ونب مهو: ويِبحاو دع
 ناكو «برعلا مركأ نم ناك «ةلودلا نيز بقلملا توتكب نب فيرط روك ذملا
 ديرثلا مش ناكو ؛موي لك هدنع لك أت افلأ رشع انثا ءالفغلا مايأ هتفيضم ىف

 «ةيرب وهلا دالوأ مهفالحأ نم دعو ؛ لعلاوقوبلا ام نالوا نو يكول ل

 ( نيياجنلا فيرش 0م «نيسيعيبرلاو «نيينيضحلاو «نييفيلحلاو «نييلادرلاو

 ديوس ابله نمو ٠ وص نإ , «فانم دبع لإ ش شيرق ىف ابسن مل نأ ىنادلا ركذو

 رب مهو دبع ولب كلام امله نمو ديوس نب كلام ونب مهو ؛ كلام امله ءالؤه

 ا أ 3 نسحلاون مهو «نويزسحلا رك ذبلا 120 نمو ؛ كلام نب ديبع
 و وخد

 . وُدو ؛ديبع نب بوهوه نب ؟ب ىف أ نب روغلا وني مهو « هنراوغلاو ؟ ديبع نب وهز

 «نويركبلاو ؛« نروبديبللا اضيأ كلام ابله نمو ؛ديبع نيريسأونب و ريس

 وسب مهو « قدر وس مهتمو ٠ هل بوهوم نب رق نب لقت تب مهو « نويليقعلاو
 ل هه هدر

 ؛ ةحعب اق ا ل ل كالا دوعن راسحس نب « داب زنب ىندر
 مدد وم

 هدم رس

 دإو نف ٍبةجس نب ديوس نب ديز نب ةجسب ىب لئانو ءادرو ءروظنمو ءابلخونب مث

 هدلو هترمإ الع هفلخ مث ءملعلاو قوبلاب كبأ كلا هذا « ملاس نب جّرفم ةجعب ابله

 7ع ا



 نال ىثعألا حبص نم

: 0 34 

 « مالسلا هيلع هاربا نب نيْدَم نب رصعأ دلو مم مهنإ لاقيو : ىنادملا لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لع دفو هنأ بئاسلا نب دم هاور ام كلذل دهشتسآو

 : هامح بحاص لاق ٠ ا ا 0 ا 6 0 م :

 يد ب ادالب اف اوعطُقأو « هنع هللا ىدر ضصاعلا نب هرم عم حتفلا ّى 3

 نيشلانوكسو ةلمهملا ءاحلا رسكب) مشحامه : نادلو ماذخل ناكو . نآلا 7 م

 نمو ميم مث فلأو نيتلمهملا ء ءارلاو ءاحلا حتفب ) مارحو ء(رآلا ىف مهو ةمحلا

 تحن ةانثملا ءايلا نوكسو قوف ةانثملا ءاتلا رسكو ةلمهملا نيعلا حت حتفب) تيتع مح لل
 0 فر

 دع

 «ليدن نب «ةءوُش نب « كلام نب « ملسأ نب تبتع وس محو «(رحآلا ىف قوف ةأنثم ءانو

 رف نوت وبل مو: ديحوأ لق, مالي تال نولوقيو «ناببِش ى ىف ن بنس مونلأ هو : ديبع 1 لاق اذ
 م

 لاق ةةريعبلاب تبع ةرفح بيل ميبلإو لاق ٠ نابيش نب فوع 00

 ًاننايبص رك اذإ نولوقي اوناكف «لاجرلا أسف كولملا ضعب مطرف : يرش

 الشم برعلا مهل بّرَصف اوكله بح هدنع اولازي ملف ؛ انوكتفي ىح ءانوكلب
00 

 : : ىعاشلا لوقي كلذ ىفو « تيتع ئدوأ : اولاقف
0 

 2 هد 2 سر

 تيتع ع اهرغاصأ 0 7 3 رش تعقو دقو اهبجرت

 رايدلا نم ةيقرشلاب مسهنم  راطتألا لاي ةريثك .نوطب نآلا ماد مث

 ؛ ماد نب مارخ نب ديز نب ةمرخم قبو + ما نب مارت نباليز جب نك 0
77 

 نب ديز ىنب نم «لئانو ةعافرو «ةعدرب و ل ديوس ونب مهنف ديز نب اما

 ماس نب ديال ني ديو ال ايوا رس الك دلو نف ماذج نب مارت

 نانمعو ( ةر واتقلاو ةنويئاخلاو «لونو هطعلا ميمو  ىلادحلا لاق .٠ ماَدَج ل

 سوماققلاو حاح هلاىف ٌةدعوملا ءابلاب رهو أضي أك ثابدلا ف مسر اذك (؟ ) :رفعي ٠ بهذلا “كئامسف (1)

 0 هبذتف توقأبإ ىف هلثمو ةدخوملا « ءابلاب تيبلا لوألا دشفأو



 لوالا ءزسملا ا

 مالكلا ىف ىرهوحلا مالكن م. مّدقتاه لثم مهبفو «دع نب دهاشلا نب قفاغلا نبا

 . تناكو ا اوايمو : ةيناندعلا نم مهنأ ةلسجب الع

 مف «ةيهالسإلا تاحوتفلا ىف اوقرتفاف نما تاورش ةليجب مهتوخإ غم مهنك اسم

 ظ ١ ةرازنملا مع ل بنك الزم مال نمو - لدلفلا الإ تبطاوق اى مهم ان

 نب ©« فلخ نب «ريفع ء نب « بلك أ ونب ره مهو «(رخآلا ف ةدحوم ءابو ماللا مشو فاككلا

 مهو : : "ىبادنخلا لاق ٠ .رآزن نب ةعيب ر ال لاقو : ذص وأ لاق ٠ مخ

 ظ « عزفلاو بتم ونب اضيأ معثخ نمو ٠ ةيرشملا كن رمش ءةشدب راسو ةيفك نوط

 لاو ءردانو« درولاو «ماح ون وءرصن وئب و «”ىدهم لآو «ةيواعمو ةلفن واو

 فرش ةشيي, نم برقلا لع مهزانمو : "ىنادحلا لاق «سولب و «ءامشلاو ةريفاعصلا
 : اضيأ كم

 2 ةمجعملا لاذلا - محلا ضب ) ماذج نالها ىب نه ء نمابلا ىلا

 دو 0 3 را «تداحلا «”ىدع نب ءماَذِج ونب مهو (ميم مث

 مهلعجو : ديبع وب أ ىركذام اذه «نالهك نب «ذيز نب عبس سب ء نبأ ءبجشإ نبأ

 رّضم ةباسن معزتو : ىرهوحلا لاق. ابس نب ورم دلو نم هخيراتف هامح بحاص
 نم اوبسحف « اهولزنف نَميلا لإ اولقتنآ مهنأو « ةينائدعلا نم ىنعي رض نم مهنأ

 : مهيف مهباسقنآ, نفلا ىلإ ملاقتنا ركذي تبككلا لوقب هل دهشتسآو «نفلا
 السلا كررت انارل كلر + لج الو توم رخام مالا

 : ”ىئاذحلا مْثَح نب ةداتجم لوقباضيأ :ىنادملا هل دهشتمأو
 لالّضلا هبش ىبداطصت الو »+ ّمأو بأب ىل ٌنابَطَخ امو

 ا اس

 ىلاحو ىبأ َتدجِو ايدضم #2 نكلو ىَسَل مسهل سلو

 .٠ « معثخ نم نط هونب ةلحهملا ء ءاحلا تفي فلح» 'ىهذلا كئابسيف لاو (1) 0 ٠



 51 ىشعالا حبص نم

 ةامهم لادو هي ءارلا حتفو ملا مغ ا دام نالهك نم .سداينلا ىلا

 «بيريع نب سىس 0 325 نب « كلام نب « د| سم ونب ا

 .٠ فامجج بحاص لاق ٠ هد سس

 فارم لك بيش اذه دارس الإ و :. لاق نغلا دال 0-2 بناج لإ مهدالب و
 نملا نريع 2

 ءارو مل حتفو نونلا نوكسو ةزمطا حتش) رام نالهك ىن نه - عباسلا "ىلا

 ندا تمن نب « ثوغلا نب «ورمع نب « شارأ نب ءرامتأ وزب مهو «(فلألا دعب ”ةلمهم

 رسكو ةدحوملا ءابلا حتش) هلت ىلوألا  نانطب مهو ٠ نالهك نب «ديز نعل

 ثيوفلاو رقبخ نب مهو. (رخثآلا ىف ءاهو ماللا حتفو تحت ةانثملا ءايلا نوكسو مل
 ل

 57 اوفرع« مهمأ ةليجو : ديبع وبأ لاق. شارأ نءرابكا نذ ةمب زحو « ةبيهصو

 تاورس ىف مهدالب تناكو : ربعلا ىف لاق عةريشملا دعس نبصيص تطاق |

 مهنم قبس ملف «قافآلا ىف ىالسإلا حتفلا مايأ اوقرتفآ مث ٠ ةلآتت ىلإ زاحجملاو نملا

 نب راز نال ء ةشماندعلا نم مهنإ لاقيو : "”ىرهوملا لاق « لياقلا الإ مهنطاوم ىف

 - محو ةليجي رامأل دلوو « رامتأو دابإو ةعيبرو رصُم هل دلو ناندع نب دعم .
 بحاص «لجبلا 2 دبع نيريرح بس ءالؤه ةلبجب ىلإو « نما ىلإ اوراصف

 هل لاقي ناك أ «لاملا قئاف اليمج ناكو « لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 : هحدم ءارعشلا صعب لوقي هيفو «ةملا 0

 هلبيقلا هليبقلا تسنيو فلا معن 1 .: ةيدكلا ريرح الول ٠

 ةلمهملا نيعلا حتفو ةثلغملا ءاغلا دع ةمحجعملا ءاذدنا عتفب) منح د ةيناثلا .

 كلام تنب دنش نبأ هكذ مّدقملا شارأ ني رام نب مخ رجب محو .(ىحالا ىف ميدو

 - نهذلا قلن اس ىف كاذك ةلبش اك قئازلا ركز ل01 ءاحلا حتفب (1)



 لوألا ءزجلا 37

 ةلمهم لادو مبا نوكسو ءاملا حتفب ) ُنادْنَ ناله" ب نف - عبارلا ىلا

 ' «رايحلانب « عيب ر نب « ةلسوأ نب « دي ز نب « كلام نامه ونت مهو « (تونو فلأ مث

 ءاج (ىلو « هيقرش نم نملاب مهرايد تناكو : «ربعلا”ىف لاق ٠ (نالهك ن ءدا نأ

 5 3 نادم تناكو.: لاق : نمأا قب ن“ نم قب و« مهنم قّرفت نم قرفت مالسإلا

 لوقي مهيفو ؛ ةياحصلا نيب نئفلا عوقو دنع ههجو هللا مرك لع نينمؤملا ريمأل

 : هنع هللا ىضر

 مالسإ لخذأ َناَدمَ تقل + ةنج باب لع او ٌتْنك ول

 - .نادمه نم ةقرف ماشلا نم نيببطلاب فورعملا لبحلاب و :“راصبألا كلاسم”ىف لاق

 متفو نونلا نوكسسو فاكلا رسكب ) ةدئك نالهكىب نم - سماها ىلا
 نب.« "ىدع نب «ريفع نيءروت هنو «ةدنكونب مهو « ( رحخآلا ىف ءاهو ةلمهملا لادلا

 لاق . نالهكنب «دي زنب « بيري 2 نب « بجُشل نب « ديز نب « ددأ نب  ةّرم نب « ثراحلا

 نكإاب مهدالبو : لاق ةنسعت مفك ىأ هابأ دنك هنأل ةدنك ىعسو ٠ ةانح بيحاص

 ' ادبعلا سيق نب تمضألا مهنمو ؛ نيا زاجلاب كلم مل ناكو « تورط لق
 ك5 ذدقو ٠ هنع هللا ىضر ىلع ىضاق يرش ىضاسقلا اضيأ مهنمو ؛روهشملا

 مهو 5 ةدنك ىلإ نوبسشب اموق ماشلا دالب نم ئوللاب نأ “ راصبألا كلاسم ” ىف

 نوكسلا ونب مهو 1 دعب نونو فاكلاو ةلمهملا نيسلا من مضبإ) نوكسلا اهنم نوطب

 قراصلا كب ىنأ نب دمج لتاق يدَح نب ةيواعم مبنمو ؛ةدنك نب نسرْمأ نأ

 رسكو لوألا نيسلا حتفب) اضيأ كساكسلا ةامح بحاص اهنم دعو ؛امهنع هللا ىضر

 نب ةلثاو نب كساكسلا ونب مه : لاقو ءريمح نم هنأ ديبع وبأ هركذ ىذلاو «(ةيناثلا

 بسب اك هلصأ لإ هل اًدر كسكس كساكسلا ىلإ ةبسنلاو : ىرهوملا لاق . ريح
 .ىديبيم دانا



 مسا ىثععالا حبص نم

 ةامهم لادو تحت ةانثملا ءايلا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفو ىازلا مضبإ) ديب 2 ةينملا
 6 0 و 0-2 كك 0

 د ءالؤه ديسز فو «ةريشعلا دعس نب بعض نب هم مهو «(رخالاف

 ىرصملا جاما كرد مهيلعو : راصبألا كلاسم ىف لاق . زاجلا ديب ز مهو « ربك ألا
 1 وو هد 0 : هم

 ونب مهو «رغصألا ديرب فرعت نطب ءالؤه ديب نمو. غبارو ةفحا ىلإ ءارفصلا نم
 ديع وأ لاق . ربك ألا بتم نب ةعيب ر نب نزام نب ةملس نب ةعيبر ْنب رخصألا هبل
 1 هد 3

 ٠ برك ىدعم نب ورم ءالؤه ديب ز نمو
7 )1( 

 مهو «(رخآلا ىف ةلمهم نيعو ةمجعملا ءاسللا نوكسو نونلا حتتفي) عخنلا اهنمو

 عختلا ىمسو : ديبعوبأ لاق . حْذَم نب دْأَج نب ةّلع نب ورمع نب رسَج همسآو عخنلا ونب
 هللا لوسر باعصأ ىعبات دحأ خلا رتشألا مهنمو « دعب ىأ هموق نع مغلا هنأ

 هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب *لع تنسوا ىمأ هالو ىذلا وهو «رلسو هيلع هللا ىلص

 تايالولا ركذ دنع دوهعلا الع مالكلا ىف هركذ ىتأيسام الغ ادهغاهم هل بتكو «رضم

 . .' روهمشملا ريبكلا مامإلا ىنهلا ميهاربإ بّسني مهيلإ و ٠ نملاعت هللا ءاش نإ دعب امف

 رهو ء(رخآلا ىف ةلمهم نيسو نونلا نوكسو ةلمهملا نيعلا حتفب ) سنع اهنمو
 دوسألا بسب مهلإو ؛ر ؤبعثملا ىباعضللا ٌرساي نت راع مهنم «ججذم نب سلع ونم

 2 2--_-ا كدر

 نمي ةؤبنلا ىعّداف هجورخب سو هيلع هللا لص ىنلاربخأ ىذلا «باّذكلا ىنعلا .

 | . كلذ دغب

 نما نم َنارجت ىحاونب مهرايدو : ”ربعلا“ ىف لاق . « ذم نب دج نب َةَلَع نب ورمع

 هللا ىلص ىبنلا خلع مدق ىذلا ىئراحلا ريسشب مهنم «ءايقيّرم نب لْهُذ ىبل نووواجي

 . ريش تنأ لب : لاق «ريكأ : لاق كمسآ ام : هل لاقف ملسو هيلع

م ةليبق نيتحتفب عخنلاو حابصملا يىفو ةليبق كب رحتلاب عخنلا سوماقلا يف يذلا (1)
 ٠ رظنيلف جذم ن



 لؤالا ءس بلا ماع

 جحد اومس امنإ مهنأ : ىنادم ا ركذ دقو .٠ نالهكن ب «ديز نب« كلام نب ءنياَحي نبا
 . 7 . 24 ؟ ١.

 : : ونب مهو“ ( فلل ماللا دعب نونو واولا هنوكسو ةمجعملا ءاحلنا حتفب) « نالوخ أبنم

 :ربعلا ىف لاق ٠ :يالولبا يي رفإ دب آ بسن مههلإ و جحّذم وهو « كلام نب قالو

 ٠ 20 مبني سلو تاحوتفلايف اوقزفأ دقو : لاق « ةبقرش نم نمل دالب ىف َنالْوَح دالبو
 هلهأ لع نوبلاغ مهو لاق مث ب نماب الإ يف مويلا

 "عا مهو 2( رح :الا ىف ةدحوم ءابو نونلا نوكسو مهلا حتف ) بنج دج اهنمو

 «ةلع نب «برح نب «ديزي نب نافهو «نارمشو «ناحبسسو يدار «ثراسحلاو
 0 عال ٍ بيع بأ لاق جحذم نب هلع يأ

 د واعم بنج ج ببذيح نمزلا , بعث ن ثراخلا يف 4 تفلاجو « ةريشعلا دينارفابو

 0 . لئاو ىب برحىف جحّدم ءاول باس ىنطاايملا

 تمي مل هنأل كالذي ىو « جحذم نب ةريشعلا دعس ونب مهو « ةريشعلا دعس اهنمو

 ءالؤه لوقي مهنع لثس اذإ ناكف «لجر ةّئقن هدو دآوو هدآو نم هعم بكر قح
 اعلا ديبي كوفي نم م ةزيقملا دع 1 ليغ ؛ « مهنع نيعلل اصفد ىتريشع

 نب بعص نب ذوأ ونب مهو ؛ (رخآلا ىف ة ةمجتعم لاذو واولا نوكسو ةرمهلا دي حتفب ) ذو

 دعس نوطب .نمو ٠ روبشملا ىعاشلا ىذوألا هوفألا بسني مينا « ةريشعلا دعس

 تحن ةانثم ءابرو ءافلا رسسكو ةلمهملا نيعلا نوكسو ميلا مضب ) ىفعج اضيأ ةريشعلا

 «هظفل لشم لع ىفعج مهلإ | ةبسنلاو ةينملا دمعيس ناش مهو (ىحالا ىف

 دعس نوطب نمو ٠ مهالوم ّيِعحلا لاقبف «ةالاوملب ىراخبلا مامإلا بستي مهيلإو
 ايدي امف ةمجعملاب ْدوأ ةدام دجوت مل ةنأ ىلع دوأ ةدام ىف هحرشوسوماقلارظنا ةلمهم لادو هباوص (1)



 نفي قصألا حبص نم

 سأبلا لهأو برعلا مارك مهو « بط نب «نامالس نب «زيتع نب ةلسلس نم مهنأل

 + مجعلاو برعلا نيب َناَتشو جعموق مهنإف اماكاموق اوناكنإو ةكمارللاوبةدجنلاو .

 « هيا مهيفلزنأو « راسو هيلع هللا لص اد مهنم ثعب نأ برعلا ملاعت هللا فرش دقو

 ىرسك جات مهتنسأ عزتو« مورلاو سراف كلم منَ راو « كلملاو ةفالحلا مهمف لعجو

 هون "في رعتلا“ ىف ركذو ٠ لّوانسيال ارفنو «لواطي ال افرش كلذب ئفكو ءرصبقو

 لآل تراص مث « حاملا ىنبل نييمطافلا مايأ ىف ءيط ةساير تناكو دا

 رون هنباو ىكنز كباتألا مايأ ىف أشن دق اذه ةعيب ر ناكو . ىنادجلا لاق :ةغسر

 ء|رصو « لضف مهو : دالوأ ةعبرأ هل دلوو برعلا ني غبنو ماشلا بحاص ديهشلان يدلا

 نالا ةعيب ر لآ نم روهشملا مث . ةعيبر لآ نوطب تعنت مهنمو « لفغدو «تاثو

 ةعسرنب لاول نع لشف ل "لع لآو اع لآو؛ لضف لآ مهو: نوطب ةثالث

 نب« ةثيدحنب "لع ونب مهو « لضف لآ نف "ىلعلآ اتأو.ةعيبر نب امه ونب اه لآو

 أردق اهعفرأ اتوب كلذ دعب اضيأ لضف لآ تراص دقو 37 ذ مّدقملا لضف نب ةبقع ١

 كلاسم” ىف لاق ٠ لضف نبذ ةبقع نب «ةثيدح نب « عتام نب انهم نب ىسيع بِ

 تيب «اتويب ىسيع لآ راص مث : لاق . لضف لآرئاس نود ةرمهإلا مهفو“راصبألا

 دمخ تيبو « ىسيع نب ثراح تييبو «'ىسع نب لضف تددو « ىسيع نب انهم

 مالكلاف مهيف ةهإلا مسقت ىلع مالكلا ىتأيسو . ئسع نبةبه تببو « 'ىسيع نبآ

 ٠ هللا ءاش نإ كلاملاو كلاسملا ىف ماشلا برع الع

 ءاحلا رسكو ةمجعملا لاذلا نوكسو يملا حتفب) جحّدَم نالهكنم  ثلاثلا "ملا

حش نادل نة نب كلام همسآو جحّذم ونب هو« (رخخآلا ف مجو ةلمهملا
 2 ب

 يخدم : ىرهوجلا لاقو « ديبع وبأ هلاق اذكه نالهك نب هدي ز نب 6 بن ع نا



 لوألا ءزملا ال

 ورمع لآرايدو .قدحلاو «هنيلو « سودرفلاو « ىقرلاو «ةيميخرلا مهنه دوجأ لآ

 ةدعاس مهيلي و . ةنيعملاو « مألاو « مومحيلاو . نكلاو « فيصنلا مهاياق رايدو . فوحلاب

 «ةساسلا ىلإ «بيتلااى لإ «ءاعقبلا ىلإ «ةراقس ىلإ ءدورز ةيرب ىلإ رضحلا نم مهرايدو

 . رضح ىلإ

 نب « كلام نب « ةليجب نب ءورمع نب« فيرط نب ءور © نب مال ونب مهو . مال اهنمو

 .”ىط نب « ةرطق نب دعس نب« ةجراخ نب « بدن نب « نامور نب « لهذ نب «ءاعُدج
 لبج مهرايد : ىنادم ا لاقو ٠ اطوح امو ةيوبنلا ةنيدملا مهنك اسمو: ديعس نبأ لاق

 منك اسالعءةيوبنلا ةنيدملا ةلابق نعظلا مهزانمو  مالنم ريفظو لاق مث . ىماسو أجأ

 ٠ مالسلاو ةالصلا لضفأ

 نب« جرفم نب « ىلع نب « مزاح نب « ةعيب رونب مهو. ماشلا برع(« ةعيب ر لآ اهنمو

 6 عيري« نكسلا نب« بحزب ديعس نب دوعسم غب « بييش نب « حارح نب « لْفْغَد

 نب« ةلسلسنب « تلفأ نب « ىدع نب « دبعم نب « دلاخ نب «ورمعنب « طوح نب « !َولَعْنب

 © رولا نب وربع نيم لعن 2 نب «نامالس نب هٌلينَع نب  دوتع نب: نعمنب « بوت نب « مغ

 رفعج دلو نم منإ نالا ةيب رت لوقتو : “راصبألا كلاسه”ىف لاق . ىط نآ

 هلأ نومجزبو «ديشرلا تخأ« ىدهملا ثنب ةسأبعلا نم كمرب نب« دلاخ نب « ىحي نبآ

 امهعاّتجال اهرظن هل ّلحبل اهحيوزتف هماك هنأو صاخلا هسلجم ديشرلا عم رضحي ناك

 «ديشرلا نم ةلفغغ نيخ الع اهقئاعف ءاهأطي ال نأ طرشب اهيلع هل دقعف هساحت

 «ملاسنب ةعيبز هنإ هبسلىف نولوقي و : لاق .هدلو نم اذه ةعيبر ناك دلوب هنم تلمح

 نأ نومعزي وب كمرب نب  دلاخنب + ىحيي نب ءرفعج نب ىلع نب« مزاح نب + بيش نبآ
 ١ مل فرشأ هيلإ اوبسف اذإ مهلصأو : لاق مث . كلذ ببسب تناك ةكماربلا ةبكن

 )١( ورمع نب دبعم نباربعلا ف ٠



 مس ىثعألا حبص نم

 ىلإ مهنم ةفئاط تلقتنآ دالبلا نيدلا حالص ناطلسلا حتف اماف «نيماسملا لع جترفلا

 «ريصقو «ورمعو «رمجألاو «ةمالس امْرَد نوطب نف ؛ ةيقرشلا دالب فارطأ اولزنو رصم

 رهو ونب اهب قيرز وطب نمو ب نوينالس او ةنوارملاو  ةلبانحلاو « لبشو « سيوأو

 ؛ةكاصملاو «ناصفح لآو «نارمع لآو ء جام لآ نييحيلطلا نمو ؛نويحيلطلاو

 «تاياورلاو« ترد « ثويغلا نييحيبصلا نمو« نويحيبصلا اضيأ قرز ىبنمو

 «ةحياحبلاو ؛نويدنسملاو < ةيساعملاو « ىلاهرلاو «يلاعسلاو :نييعتلاار « ةروملاو

 مهمدقمناكو :"ىنادجلا لاق . نويميلعلا اضيأ مهنمو+ة رفاعملاوةرجاسملا وع نواا ١

 . ةفوغلاو « نيحايررلاو  ةعمقلا نييميلعلا نمو . ملعلاو قوبلاب أ ةليسع نب ورم اميدق

 «كولملا اودضعو «لودلا اومدخ «ةهآبتو رك ذ وذ لاجر مهيف ناكو : "ىنادملا لاق

 اضيأ ءالؤه ةباعث نوطب نمو . معلاو قوبلاب ىمأ نم مهنمو . اورصنو اوماقو

 : .ةرغلا

 ءاهو تحت ةانثملا ءايلا ديد ىازلا رسكو ةمجعملا نيسغلا حتفب ) ةيزمع اهنمو

 نب « لم نب «ناماكس نب ءورمع نب. ل نب ء تلف نب برع ونب مهو (نحآلا ف
 نيب ايفو ءزاجاو قارعلاو ماشلاب مهو : ”ىنادملا لاق ٠ 'ىبط نب +ثوغلا نب .«ورم#

 . ةميظع ةلوص مو نآلا ىلإ قارعلا ف ةرامإلا مهبفو :ربعلا ىف لاق . زاجحتاو قارعلا

 «عيفر لآوقور لآوءجيعد لآ؛ رهذافنأو « نينطبلا منوطب نف : ةريثك نوطي رهو ا

 لآ مهذافنأو دوجألا مهنوطب نمو .دورش لآو؛ مي ل آو«دوعسم لآوءةيرس لآو

 .رفاسم لآو؛ ليقع لآو؛ "ىلع ل آو مزحلا ىبأ لآ: لانم لآو«ديننس لآو 6 عينم

 «قرشملا سحر نب سفن نغراسألا كلان قاوازو ٠ ىنادخل هل لآ

 رايدو : «كلاسملا*”ىف لاق ... كلام ىبأ لآو « ليمح ىبو«ةدعا ر؛ ةرفاكلا دالوأو



 لوألا ءعزملا ما

 ءافلخلا مايأ نأش مل ناك هنأو « طايمد رغثب ٌةفئاط مهنم نأ "ىنادملا ركذ دقو . ْىط

 ةرمإلاو ٠ حومجو «ديبعو « ةلعاّزملا مهو : نوطب ةثالث مهنم دعو «نييمطافلا

 لاق. ةيبرغلا لامعألا نم اذ ةنيدم فسوي ىبىف « ةلعازحلا ىف « مهيف اذه اننامز ىف
 ٠ قارعلا دالب نم حتاطبلاب ةفئاط مهنمو : ىنادملا

 نبءورمع نب ةبلعث ونب مهو .(رخآلا ىف ممو ءارلا نوكسو محلا حتفب) مرج اهنمو
 ثوغلا تنب مرحب ىهو : هيلع بلغ همأ مآ مْرَح ”ىنادم لا لاقو .”ىبط نب «ثوَعلا

 ( 5, "ىنادجلا لاق»ةيماشلا دالبلا نم ةّرَغ دالسنيذلا مرج ره ءالؤهو ؛ بط نبأ

 حالص ناطلسلا حتتف املف « نيملسملا نع جترفلا عفادت الع ماشلاب ةبلعت مم نيقفتم

 5 ذ دقو ٠ ع دالبب مهناكم مهاياقب قب و«رصنم مهنم ةفئاط تاخد « دالبلا نيدلا

 نم روهشملاو : لاق مث . نابجو «نارقو «ناجمش رهو : نوطب ةثالث مهنم ”ىنادملا

 « موزع الإ عجرت اهنأ مهضعب معزو ؛ شير قف ابسن مهل نإ لاقيو ؛ ةمْذَج نآلا مرج
 نب «بلاغ نب « ”ىؤل نب «صاع نب « لبنح نب .كلام نب ةميدج نم لب لسيقو

 : لاق مث . دوم لآو ءدمحأ آو جوع لآ مه ءالؤه ةميذجو لاق مث ٠ رهف

 . عقومو ءروكو« ةثفرلاو « ةدماحألاو «هرذقلاو «روينو « ةغيضرو « لبشو « لسأ مهنمو

 لآو «مادقم ونبو «ليمح ونبو« مات ونبو «ةلدابعلاو  ةلجاعلا ثوغ ىنب نم مهنمو ٠

 « ىسيع ونبو 6 سامه ونبو «ةلوخ ولبو « اهب وني ثوغ ىتب نم مبهنمو ٠ ردان

 مث ٠ ذيهف ىنبب نوفرعي ديب ز نم موق ,هرواجو ؛ مورادلا مهضرأو ب ليهس ونبو
 : مهن رطل

 - نيهورمع نب لكم نب «ناماَس نب ةبلعت ونب مهوءفور-م هطبضو  ةبلعث اهنمو
 ةبلعت انبأ لبقو «ةبلعت نب فوع ىبا «قيررزو امرد نايعر مهو بط نب « ثوغلا

 عم اديماشلاب مرج عم اوناكو : ىنادمملا لاق. هيلع بلغهمأ مسا امردو ءورمع امزدمسآو



 * 5 ١
 ما ىشعالا حبص نم

 دعب ايف طخلا لع مالكلا ىف هركذ ىنأس ام لع ”ىبرعلا طخلا ا

 ٠ هللأ اش نإ

 . ىبط نب هكا و رمع نب «ءانه ونب رهو « ءانه اهنمو

َ< 1 006 : 
 . رذنملا نب ناعنلا دعب كلم ىذلا ةصييق نب سايإ مهنمو

 0 وو
 وس مهو“ (خ الاى ”ةلمهم نيسو نيتلمهملا لادلاو نيسلا مضي) سودس امممو

 00 3 0 2-2-2 ور

 ٠ ىبط نب «ثوغلا نب ءورمع نب «ناهبن نب «دعس ىنب نم عمصأ نب سودس

 : لوقي ىذلا ةَيطع نب رفعج مهنمو

 هلمانأو 0 اياك باح ٠ اسبر ارح يجداسلا
2 

 . 0 نب « ثوغلا نع

 ءار و قوف ةانثملا ءانلا مضو ةمل ملا ءامللا نوكسو ةدحوملا ءابلا مب ) رع اكن
 سس - و را روز

 ( لع نب «نامالتتا نب « زينت نب ٠ دوّدع نب ' 700 ) (رخالا ىف ”ةلمهم

 .روهمثملا ىالسإلا ىعاشبلا يرسل داع وأ مهند ى ءط نب « ثوغلا نورنا

 ناب لادو تيم ءايدملا ءابلا نوكسو قسرا ءاملا حتفو ىازلا مضيب) دع اهنمو

 هس هموت رس

 ناي فيا «درمج لإ 00 50 00

 . ىدلعلالا 5 0 هللا لضف نب "ىباممثلا زقملا مهركذ نيذلا مهو « ةيتارفلا
)0 

 "ةلمهم نيسو ةدحوالا ءابلا 00 نونا نوكسو ةلمهملا نيسلا مغ م ذن) نمت انو

 ريو ور

 نب «ثوغلا نب ءورمع 5 نال نب.« ةي واعمنب سبنسونب مهو« (رخآلاف

 وه كاذكو ر.دكلاب هنأ سومانقلا ىف ذو نيسلا حتفب لاش نهذلا كئابس ىف ىدي وسلا هطبض )١(
 ٠ هبنتف لقلا طبضب ناسللاو حاحصلا ىف

01) 



 لؤألا ءزلا 0١

 قرششملاب ةقزفتم ةريثكياقب مهو « لسو هيلع هللا لص ىبلا راصنأ تناك مهنمو ؛ بر

 بقع نم رصم ديعص نم طواقنم ةعامح مهنم نأ : ىنادجلا ىذ دقو. برَْلاو
 مس ©

 نبلغ دظأ: قش نماوأألا ديت قاتم نب نعتسو « تءاث نب ناسح

 (رخخآآلا ىف ةزمهم ءايلا ديد شنو ءاطلا حتتفب ) َط نالهك نم - ىناثلا ةىحلا

 67 «'ىبط ونب مهو «امعرملاف لاغيإلا ىهو : ةعاطلا نزو لع ةءاطلا نم اذخأ

 مهيلإ و« ىئاط مهيلإ ةبسنلاو ؛ َنالَهَك نب ءديز نب « بيع نب « بجُشي نب «ديز نبآ

 منو © روهشملا يعاشلا ”ىئاطلا مام وبأو « مركلاب روهشملا ىلاطلا متاح ا

 دنع دزألا جورخنرثإ لع اهنم اوجرفن نملاب مهزانم تناكو : ربعلا ىف لاق . ريثك
 دسأ ىب اوبلغ ١ دسأ ىنب نم برقلا ىلع زاجاو دن اولزنف «مرعلا ليسن مهقرفت
 اوقرتفا مث ؛نآلا ىلإ نط بحي افرعف امهولزنف «دجت دالب نم اىمأسو أجأ لبج لع

 مضبإ) لعن مهنم . ةريثك نوطب مو «راطقألا ىف تاحوتفلا نم مالسإلا لأ ىف

 لا ن ةورمع ني لعت وش مهو (رخآلا ف مالو ةلمهملا نيعلا حتفو ةثلثملا ءاثلا

 ديز مهنمو : هامح بحاص لاق . ددعلاو تيبلا مهنمو : ديبعوبأ لاق ٠ ئَط

 ل1 لقا

 «(رخآلا ف ءاهو ماللا حتفو ءايلا نوكسو لادلا رسكو محلا حش ) ةليدَج اهنمو

 ةليدج ىهو : اهب اوفرع 1 ةليدجو : لاق مث, مهبسن عفري 5 ىرهوحلا مهزكذ.

 . ريمح نم ورم نب عيب تنب

 «ناهيت ونب مهو( فل ألا دي نو ةدجوملا ءالا نوكسو نونلا ع حتفب) نام اهنمو

 او نب «ثوغلا نب ءورمع نب «ٌنادوس همسآو

 ونب مهو ( فلأ ماللا دعب نونو واولا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفب )نالوب ابهنمو

 لاقي, نيذلا رفن ةثالثلا مهنمو«' ئط ني« ثوغلا نب. «و:رمت نب « نيصغ هعسأو نال



 "14 . ىثعألا حبص نم

 دع أ

 . هيلي الع بلغرصنل بقا ةءونشو دْزَألانِب رصن ونب مهو« ةءوتسش دزا  اهدح

 عضوم وهو « (.ةلمهملا نيسلاب ) ةارّسلا ىلإ دزأ ةفاضإب « ةارسلا دزأ  ىناثلا

 . هب اوفرعف مهنم ةقرف هب لزن نعلا فارطأب
 «(ميمل ددألب ةلمملا نينا حتفب) نام لإ دزأ ةفاضاب نامتدْزَأ  ثلاثلا

 عزب ماشلا دالبب ًاياقب دز اللو ٠ اهب اوفرعف مهنم موق اهلزن نيرحبلاب ةنيدم ىهو

 . "راصبألا كلاسم * ىف هلاق ايف ائرضيو
 ةلمهملا نيسلا ديدُستو ةمجعملا نيغلا حت حمير نع اب 1 ةريثك نوطب دزألا مث

 وهو ٌةبلعتو «قرحم وهو ثراحلاو «ةسْفَج وب ,هو : ديبعوبأ لاقع (رخ الاف نونو
 نب «ءامسلا ءام يهاع نب ءوومج نب فويو + ةهيرانمو ء بسنكو كلامو: ةثراسو كا

 «نزام نب «ةبلعت نبا «لولهبلا لاقي وقير طبلا سيقلا مآ نب فيرطغلا َةنراح
 . هب اومسف هنم اوبرّشف ناَسَع همسآ هيلع اولزن ءاملل ناسغ اوي امنإو ؛دزألا نبأ

 كيب نو ديعوبأ لاق نهب دالب نم برقلا الع وهو : ربعلا ىف لاق

 : راصنألا صعب
 وا لوسه , عدو 8 وي رق هل ع

 ناسغ ءاملاو ًانبسن دزألا « بجي رشغم انإف تلاس انإ

 ناك نأ لإ مهو مدقملا حياس دعب ماشلاب برعلا كلم ناك ءالوه ناي

 دقو :يفكلا دال قلو كيرا مرن نيرا ملسأ ىذلا مهيألا نب ٌهَلَبَج مرح

 اهنمو ٠ صحو كومرتلاو اقلب ماشلا دالب اياقب ملنأ «راصبألا كلاسم» ىفركذ

 ا نب « ءاهسساا ءام يماعنب ءأقي نم ورم نب «ةبلعث نب «ةثراح ابآ جرزلاو سيئر

 مه زانم تناكو؛ دزألا ن «ثزأه نب «ةباعثنب « قيرطبلا سيقلا ْىهآن ب ء فيررطغلا

 : لاقف ٠ ةرابعلاب هحراد هطيضو اا سوماقةلاو مقلاب ىرصهوجلا هطيذ امل فلام طبضلا اذه )0(

 ٠ررخل ماثلا فارطأب دلب دّدشملا حرتذملا نأ اضيأ هيفو توقاي اذكو نيرحبلاب دلب بارغك

 ٠ فيحصت وهو ةانثملاب لصألا يف عقوو هقبع لوطل كاذب بقا (؟)



 لقألا ءزحلا "1

 « نارمعنب «ناوأخ نب « نأ رنب ء ف الع همسأو مرح ونب مهو ب مب - عياسلا ىلا

 .ٍفوع ونبو «ةمادق ونبو « مسج ونب مهنمو : ىنادم لا لاق  ةعاضق نب « ىفاحلا نبآ

 - منع هللا ىضر ةباحصلا نم ةعامب مهنمو : ريعلا ىف لاق

 ئبط مرح مه كئلوأ ن نأ متفقت دقو رع دالبب نيذلا م هد مهلعش كودإ> نب نيدلا

 قوف ةانثملا ءانلا حتفب ) خنت مهنم هحييرات ىف هامح هو . ةَعاَضق موجال

 قيقحتلاو «هنون ددسن الو : ىرهومحلا لاق (رخآلا ىف ةمجعم ءا>و ثونلا مضو

 كاذب أوهسو : :لاق٠ فالحألاو «رازن ةيناطحخقلا نم نطبأ ةثالث من :ديبع وبأ هلاقام

 سانلا نمو : ديعس نبآ لاق ٠ ماقملا ختلاو ماشلاب ناكم ماقملا الع اوفلح مهنأل

 بحاص لاق ٠ نيرحبلاب اوخنتن نيذلا سودو « ةمعاجضلا الع َحوُنَت قللتي نم
 دالب نم ةّرعملاب اياقب حونتلو ؛ بورح ةريملا كولم نيم نيب و مهنيب ناكو : هاخ

 . ّىنادملا هركذ اهف ماشلا

 ونب مهو «(ءال نوكسو فاكلا ا لن  ةيناثلا ةليبقلا

 « َنالهك نب ديز نم ةبغشتم اهلك م هبوعشو : : ديبع وبأ لاق ٠ ابس نب َنالهك

 نالهك نوطب تيقبو « كلملاب ريمح ونب درفت ريح ىب عم نهلاب كلا نيلوادتم اوناكو
 الع ة ملا تيقيو ريخ كلم رصاقت مث : ربعلاف لاق . مهكلم تحن اهترثك اع

 . ةريثك ءايحأ مهو «َنالهك ىنبل ةيدابلاب برعلا
 . ايحرشع دحأ مهنم روهشملاو

 لاق « ( ةلمهملا لادلاب و ىازلا نوكسو ةزمحلا حتتفب ) دزألا - لوألا ىلا

 وب مهو ٠ حصفأ ىزلاب : ”ىرهوحلا لاق ٠ ىازلا لدن نيسلا, لاقيو : دسبع وأ

 مظعأ نم مهو «نالهك نب «ديز نب « كدا 00 نب« تبن نب : ثوغلا نب «دزألا

 . ماسقأ ةثالث نلإ دزألا ةىرسهوحلا م دق مهرثكأو ءايحألا

 ثلاثلارازنو نانا امهف نافطغو دسأ ىأ (1)



 مسا ىثعألا حبص نم

 يا
 « ةعاضق نب « ىفاحلا نب « لسأ نب ب ن.«ثيل نب «ديز نا نبآ

 دحأ ءارفع بحاص مازح ب هور مهنمو؛ منتو قشنعلا بسب ءالؤح ةودعااملا و

 لأب اه: مهنم لجرل ليق هنأ كيم نسحأ نمو ٠ ةنيثب بحاص ليمتو نيميتملا

 اباه : مهنهرحآل ليقو : ةّفعو الام انيف ّنأل لاق ؟ ةرّْدَع باي كلت قشعلا

 : لاقف  ةرْذَع ىنان كيف فْعَص كلذ ا[ ؟ ةأهآ ئوه ىف تومي ؟نم لجرلا

 ؛جزلا ْبتجأو آلا اهقوف 2 .ابملا اهتحن ؛ لا رظاونلا مي رول !تلاو الا

 اياقب و «ةيرصملارايدلا نم ةّيحاترملاو ةياهقدلاب اياقب مو ؛ ىزعلاو تالا اهومتذختل

 . اضيأ ماشلاب

 « (ةلمهملا ءارلا دعب فلأو ءاملا نوكسو ةدححوملا ءابلا حيتفب) ءارمم سماح "ىلا

 ناوضر ةبا>حصلا نم ةءامحج مهنمو ؛ةعاضق ن «ىفاحلا نيو ءارم ونب مهو

 ٠ ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 0 دعا ءدوسألا ني دادقملا مهنم « ميلع هللا

 ىلا مهزان» تناكو : ربعلا ىف لاق ٠ ءارهب لآ نم كمرب نب دلا> نإ : لاقيو

 اورمثتتآو « ريثك قلخ مهن» 0 رواج مث ءليأ ةبقع ىلإ عيل نمط

 رهو هدب ونلا دالب 'لع اوبظوع كانح اويكو ءريصم دعيصو ةشيحلا»»

 . نآلا ىلإ ةشبحلا نوب راحي

 نب «ىاحلا نب «رلسأ نب ءدوس نب« ثيل نب «ديز نب ءدهت ونب  سداسلا "ىلا
 ؛روبمشملا هناك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا بتكمهيلإ و «نملاب مهزانم تناكوو ةعاس

 صال دهن يام نيوي ديضرأ هرك ذ ايف اضيأ ماشلاب ةفئاط مسؤنم ناكو

 . مالسإلا ىف اد ناكو : هامح بحاص لاق

 الإو هبلإ تسلق ادعس ندح ىُبح دبع ميذهو باوصلا وهو ءاي نودب ميذه نب دعس سوماقلا ىف )00(

رابعلا نم رهوتي دق م هل اّدج ديز سياف ثيل نب ديز نب دعس وهف
 ٠ هبنتف ة



 لوألا ءزملا "1

 ءانبتف هشارف لع ةعابضق تدلوف «ناندع نب 0 اهجوزتف « لماح ىههو ريمح نبا

 ١" نقوش تلا دكا اكلام ةعابتق ناكو# : اع بحاص ديؤملا لاقدهلإ بسشف

 "ئعاضقلا بشي مهلإ و« مملإ بسني نآلا نإ اياقب ةعاضقلو . ”دوجوم رْحّشلا
 "0 ةط خو ءثيدحلاو ”بادآلاو ظعاوملا ف بابشلا ” باك تداص ”ىرصملا

 1 (مهربغو

 ٠ ءايحأ ةعبس ةعاضق نم روبشملاو

 «ةعاضق نب« ىفاحلا نب : , «ورمع نب «”ىلب ونب مهو « (ءابلا حتشب) ىل !  لكألا ىلا

 زامل اب اناقو ءرهريغو بان ود مهم © العألا أهديعصب ةيرصملا رايدلاب اي اياَق ملو

 .٠ بسنلا ءان لبق ةر هوأو ةدايزب ئرلب ملا ةبسنلاو « امهريغو

 «ديز نب « ةنيهج ونب مهو « (نونلاو ءاملا حتفو محلا ضب ) ةنيهج ىناثلا « ىلا

 اياب ماو« ةميظع ةليبق ىهو« ةعاضق نب «ىناخا نب « اسأ نب هدو «ثلا

 فذحب نهج مهلإ ةبسنلاو . (بهريغو زاجابو ةيرصملا رايدلا نم ديعصلا دالبب
 ٠ ءامىللا كعب ءايلا

 هم دصدس دع

 | اولية نيو نبي بلكونب موو بلك - كثلاثلا ىلا

 هللا لوسر لوم ةثراح نب ديز وبأ ىلكلا ةثراح مهنهو ءةطاقق « ىفاملا نيا

 . ملسو هيلع هللا لص

 « كوبتو «لدنحلا ةمود نولزني ةيلهاملا ىف بلكونب ناكو : هامح بحاص لاق
 ةينيطنطسقلا جبلخ مع مظع قلَخ نآلا مهنمو : ديعس نبآ لاق. ماشلا فارطأو

 لامار سنو اهدالب وى بلحو انراشوا «راصبألا كلاسمه» ىف لاق . نوماسم

 ىلك ميلا ةبسنلاو ؛ مهنه ماوقأ

 ةرّذع ونب مهو (ةمجعملا لاذلا نوكسو ةلمهملا نيعلا مضب) رقم عبارلا "ىلا



 ١ تدي فلال نشب

 مله ىثعألا حبص نم

 لوألا برضلا

 ( ةيراعلا برعلا)

 قئاش نب هرباع نب«ناطحَق ونب مهو«ءابْرَعلا برعلا مهيف لاقيو : ”ىرسهوملا لاق

 م ءرهو« مالسلا هيلع حوننب « ماس نب « ذْشْحَفْرأنبآ

 نب مرح ونب مهو (ءالأ مضو ءارلا نوكسو ميلا ضب مب ) مهرج - لوألا بْعْقلا

 ٠ ةدئابلا برعلا ةلمح ىف اهرك ذ مّدقملا لوألا مهرح ريغ مهو © ناطخ

 نم ناك ىتح هب اوماقاف هواتف زاحما نإ اولقتنآ مث نها الوأ مملزانم تناكو

 ىلع اهونطوتسآو « ةكمب هيلع اولزنف «ناكام دكم هيبأ عم مالسلا هيلع ليعامسإ لوزن

 ٠ نلاعت هللا ءاش نإ ةبرعتسملا برعلا لع مالكلا ىف هركذ ىتآيس ام

 نإ لاقيو . هركذ مذقملا ناطق نب بري ونب مهو « بري يناثلا بألا

 اولسساتت هنمو هب اوماقأ نيذلا نملا برع لصأ وهو« هب برع تيمس امإ ترعلا

 ؛مهلئابق عيمج تعزفم هنمو بس بْنَ وو ءبجش
 ٠ نيتليبق ىلإ هيف روهشملا عجرمو

 00000 . (ججترمل همبسآو ءاحلاريسكب) يبس نب ريح مهو مريح - لوألا ةلبقلا

 نم ريمح لئابق لجو تلاع ناكو هبقع نم دالوأ ة ةرشع ريم ناك هنأ : ىلكلا نبآ نب

 امو رافظف ملا فراشم مهدالب تناكوب نملا كولم كلامو“ عَسْيَمَملا : هيَبآ

 بلاغ هنمو «ةعاضق لئابق بلاغ هنمو «نآلا لإ نودوج وم ًاباقب يمحو . فس

 ؛ريمح نب « كلام نب« ٍديز نب «ةرص نب «ورمع نب + كلام نب قماش هروح لئابق

 ةيناندعلا نم ةعاضق نأ لإ ةياسنلا صعب بهذو .٠ ريمح نب كلام نب اضل

 كلام ابهنع تام (ةركج ىهو) ةعاضو أ ن أ حيحصلاو :ليبسلا لاق . مهّؤكذ ىنآلا



 لؤالا ءاملا "1

  ةماهلاب تناك مهرايد نأ ”ربعلا# ىف ركذو . نبلاب قاقحألا مظزانم تناكو : لاق

 . مهركذ ىنآلا سيدج مهناوخإ نيبو مهني. برحلاب مهكاله ناكو

 ٠ حون نب ماس نب مرإ نب سيدج ونب مهو «سيدج  ةسماخلا ةليبقلا

 تناكو « مالسلا هيلع حون نب ماس نب مرإ نب ذوال نب سيدج "ىريطلا لاقو

 فنسو مني برحلاب مهك اله ناكو 00

 اضيأ نيروكذملا

 5 حون نب ماس نب مرإ نب مخ دبع ونب مهو خص دبع - ةسداسلا ةليبقلا

 مهنإ لاقيو : لاق . كله نميف اوكلهف.فئاطلا نوتكسد اؤناك : «ربعلا” ىف لاق

 . ىبرعلا طلاب بتك نم لقأ

 ناك برعلا نم ةليبق معو : دعم تأ لاق : لوألا مر - ةعباسلا ةليمقلا

 . اودابف داع دهع 'زع

 ةمأ مهو ؛ مالسلا هيلع يهاربإ نب نيدلم ونبأ مهو « نيدم - ةنماثلا ةليبقلا

 امم ماشلا فارطأ نم نام ضرأو داعريد مهرايد تاكو ؛بوعشو لاق ةريك
(01) 

 . اونمؤي ادعم ميل فا تيب طيوأ موف ةهيئع نم ابرق ذاجما ىل

 نانفلا مسقلا

 (ناهزلا بقاعت الع؟مهماقعأ ةيقابلا برعلا أنم) ١ 2 :

 راطقأ ىف ةقرفتم مهنم هباقعأ قب نم هتفرعم لإ بتاكلا ةجاخ وعدت نم رثكأو

 برضأ ةثالث الع مهو «نآلا ىلإ ضرألا ٠

 . ٠ هبلتف طول موق ضرأ نم بهذلا كئابس ىف (1)
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 لوألا مسقلا

 ( ةدئابلا ترعلا

 ؛ ليلقلا الإ مهرابخأ ليصافت تعطقنآو « مهراثآ تّسرَدو « ودب نيذلا مهو

 . لئابق مهتم روبل

 هيلع حون نب ماس نب مرإ نب صوع نب داع وتب مهو ؛داع ب ىلوألا ةليبقلا

 توهرضح 1 نيرخإلا نم : نامعو نملا نب فاقحألا مطزانم تناكو «مالسلا

 مهكلهأف اونمؤي ملف مالسلا هيلع ادوه مهلإ ئلاعت هللا ثعب نيذلا مهو رخيشلاو

 ٠ ميركلا ناءرقلا هب درو اكعيرلاب

 (محلا لديفاكلاب رثاك لاقيو) ءرئاج نب دوم وند مهو «دومت ب ةيناثلا ةليبقلا

 نيب «ارقلا ىداوو رجا مهزانم تناكو «مالسلا هيلع حون نب ماس نب مرَإ نبآ

 هللا ثعب . مهرامعأ لوطل ادار لابحلا نه مَهتويب نوُمحْنَي اوناكو؛ ماشلاو زاجم ا

 هيدرز اكماينلا لذ ةحل هللا مكلهأف ءاونمؤ ملف مالسلا هيلع الاص مهملإ نملاعت

 . ميركلا ناءرقلا

 نب مرإ نب ذوالنب (قالمع لاقيو) «قيلمع ونب مهو ةقلأملا  ةثلاثلا ةليبقلا
 و دوو

 ةعربطلا لاق ٠ نايباو لوطلا ىف للا مهب ٌبرصُي ةميظع ةمأ مهو + حون نب ماس

 كولمو «زاج او «نيرحبلاو «ناَمَع لهأ مهنم ناكف «دالبلا ىف مأ ميتا

 ٠ رصم ةنعارقو «ماشلا ا « ةرب زحلاو « قارعلا :

 مسط ومب مهو ”ىلكلا . «أ لاق ٠ مط ونب مهو 4 مط ب ةعبارلا ةليبقلا

 «داع نم مهنأ ىرهوملا ركذو ٠ مالسلا هيلع حون نب ماس نب مرإ نب ذوال نبآ



 لوألا ءزملا ما

 نم نيرخأتملا ىف الإ كلذ دجوي الو نالف دالوأب اهنع ربعي نرأ - اهساخو
 ٠ كاذ وحنو شرف دالوأو « عزاعز دالوأ لوقك : ةلق الع برعلا ذافنأ

 هنوطلاختي ام مهايخ ةنآزحن ىف رودي اسمع ةلوقتم برعلا بلاغ ءامسأ - نماشلا
 «تبنك تابنلا نم امإو ؛ ريكو « دّسأكس ّرتفملا ناويملا نم امإ ؛ هنورواجيو
 رو «رهفك ضرألا ءازحأ نم امإو (قلشو هك تارشملا نم امإو ؛ ةلظنحو

 . كلذ حنو

 «ةلظنحو « بلكك : ءامسألا وكم مهئانبأ ةيمسنا برعلا الع بلاغلا  عساتل

 مك ارم منيع ةزيسلاو ؛ كلذ هبشأامو هانيغو «رارضو هلو

 نومسن مل : ىنالكلا شيقدلاىأل لبق هلأ ىحام.كلذو نيا امهوحنو « حاجتو

 ؟حابرو قوز م وحن ءامسألا نسحأب م ديبعو « بئذو بلكو حن ءامسألا تشب مءانبأ

 ءادع“الل ةّدعم ءانبألا نأ ديرب) انيسنأل انكبعو انئادعأل انءانبأ ىمسن امنإ : لاقف

 . (ءامسألا ريخ مهسفنأل اوراتخاف مهسفنأل ةّدعم ديبعلاو «ءامسألا رش مل اوراتخاف

 اههرسأو .« تراخاو ثراحلاك : ناقفاوتم نامسآ ةليبقلا.ىف ناك اذإ :. رشاعلا

 قع « ربك لاب امهنم قباسلا وأ دلاولا نع ارض دوجولا ىف هدعب وأرخ : "لا دلو نم

 ربكأ امهدحأ ناك اذإ نيوخألا ىف كلذ عقو امبرو ؛رغصألاب امههنم رعاتلاوأ ؤأ دلولا

 .رخآلا نم

 يناثلا عيهملا

 (برعلا باسنأ ليصافت ةفرعم ىف)

 . نيمسق !لع برعلا نأ ملعآو

 )١( ماحعالا هب اوصو لصالا ىف هلممأ .
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 امهبلإ بسيلب نأو « اف لخد ىلا :ةيناثلا ةليبقلا لل هبسس نآو ءادرأا هدايق ار
 . كلذ هبشأ امو ”ىفيقلا مث .*لئاولا وأ «لئاولا مث ”ىميقلا لاقي نأ لثم اميح

 سّوألاو صم ةعبب اك : ةليبقلا بأ مساب ىمست بلاغلاف لئابقلا - سداسلا
 ءامهوحنو ةليجب و ءقدنكت : مألا ماب ةليبقلا ىمست دقو, كلذ هبشأ امو؛ جركل

 بسنلا 0 . كلذ وحنو ةليبقلا كلت لفما تسع ةصاخ مسأب ىئسا دقو

 فرراطلاو عك نيلاب ءام الم اولزت تح . تراضك فس ثسإ

 . امهريغو

 ٠ برضأ ةسمخ الع برعلا حالطصآ ىف لئابقلا ءامسأ  عباسلا

 ؛ مهلك اش ننوا ىاذقو «دومتو «داعك بألا :ظفل ةليبقلا الع قلطي نأ. لوا

 ىبوءداع ىب ديري (َنَيْدَم ىلإ و . دوك ىلإ و. داع ىلإ و) مركلاناءرقلادرو كلذبو

 ماظعلا لئابقلاو بوعّشلا ىف كلذ نوكي ام رثكأو ؛كاذوحنو « َنيَذم ىبو « دوت
 . كلذوحنو ذافنألاو نوطبلا فالحب

 نوكنام رثكأو ب .نالف وني لاقيف : ةونبلا ظفل ةليبقلا اع قلطي نأ - امنا

 . ذافنألاو نوطبلا ىف كلذ

 ةرف اعملو نيييلاطلاك ماللاو فللألا عم عملا ظفللب ةليبقلا رك ذ دري نأ  اهئلاثو

 ٠ مهريغ نود نيرخأتملا ف كلذ نوكيام رثك أو ؛ امهوحنو

 لآو«م لآو« لشق ٍلآو « ةعيبر ل كب نالف لآب ابنع رمي نأ - اهسار
 ءاشلا برع اهسال «ةرخأتملا ةنمزألا ف كلذ نوكيام رثك أو كلذ هبشأ امو « "لع

 . لهألا لآلاب دارملاو ٠ اننامز ىف

 ٠ اطقس هيف نأرهظيو لصألا فاذك " )١1(



 .لوألا ءزملا مل.

 لئابق رشعل مسا اخونت نأ كلذو « نوطب ةّدع نم ةعمتجم مهنم ةايبق لكذإف

 مم قئملاو ؛ ماَمْلأ وهو ختتتلا نم اذخأ 010 اردتم (نيرحبلاب اوماقأو ازممتجا

 نانو ::: كاذب اوُمسف مهقتعأف مهب رفظف ملسو هيلع هللا لص ىلا لع اوعمتجأ

 : هل اس نال ل اع ءاع الع اولزن دزألا نم نولي هدم

 "نوف هلا ةلئفلا بايتلاب برعلا لاجز نم لرلا صيصخت - كلانا
 هوثب بسذتف هريغ وأ «دلو ةرثكوأ «ةعاجش وأ «ةسايرل مهب همسآر بس نأب هموق

 هتوخاك هتريشع نم هباقعأ ريغ هيلإ ةبسنلا لإ مضنآ امب رو ؛ هيلإ هباقعأ رئاسو
 نم ببسل اضيأ مهنم رهتشآ نم هبقع نه ىنأ اذإف «ىئاطلا نالف لاقبف «مهوحنو

 "اء بسنلا لّمشأ اذإف ؛ ةيناث ةليبق تلعجو «هونب هيلإ تبسُ ةمتقتملا بابسسألا

 نم ةريخألا ةجردلا ىف نمل زاج « ناندعو ع « شير فو« مئاهكرثكاذ نيتقبط

 إو ءمش ابيع ا)إ اوييش نأ مثاه ىنبل زوجيف : عيملا ىلإ بسْني نأ بسنلا

 «”ىرضم لاو«: :ىئرقلاو « ىمثاحلا مهدحأ ىفلاقيف : ناندع ىلإ و «رضم ىلإ و «شدرق

 لفسألا لإ ةبسنلا نع ىنغت 'لعألا ىلإ ةبسنلا نإ : ىرمهوحلا لاق لب ؛ىناندعلاو

 نم ئن الإ هبسنت نأ تينغتسا"ىلكلا ةربو نب بلك ىلإ ةبسنلا ىف تلق اذإف
 '. ازغبلا ةقبطلاو اذعلا ةقبطلا ني بسنلا ىف عج زوجي هنأ ف 116 ١ هيما

 مهضعبو "”ىودعلا "ىشرقلا لاقي نأ لثم : !لفسلا اع العلا دقت ارب مهضعب مث

 . ”ىشرقلا ئودعلا لاقيف ءايلعلا ىلع ىفسلا ميدقت ئرب

 لاقيف : و | بسنيف ةالاوملاو فلحلاب هتليبق ريغ الإ لجرلا مضني دق  عبارلا

 . مالوم وأ نالف ىن فيلح نالف

 بسش نأ زاج « ئرحأ ةليبق ىف لخد مث ةليبق نم لجرلا ناك اذإ سماحلاا



 «فانم دبع ىنيكةرامعلا باسنأ هيف مسقنآ ام ىهو نطبلا  ةعيبارلا ةقبطلا

 . نطبأو نوطب ىلع عمتو موزحم ىبو

 « مشاه ىنك : نطبلا باسنأ هيف مسقنآ ام ىهو « ذخفلا - ةسماخلا ةقيطلا

 . ذافنأ ّط عمجو ةيمأ ىبو

 باسنأ هيف مسقنآام ىهو  ةلمهملا داصلاب  ةليصفلا _ ةسداسلا ةقبطلا

 « لئاصفلا عمب ذخفلاف + لئاصف لد عمو «بلاط ىبأ ىبو ساّلا ىئيكذ خف

 عمج بعشلاو «رئاعلا عمت ةايقلاو « نوطبلا عمت ةراعلاو «ذافنألا عمت نطبلاو

 ةريشعو” <ىرهوجلا لاق «ةليصفلا لبق ة :ريشعلا مهضعب دازو ”ىوونلا لاق . لئابقلا

 بعشلا ميدقت هيبأ نع ”ىبلكلا نبآ نع ةديبغؤبأ ئحو ”نولدألا هطْمر لعرا

 اهركذ ىف ةراعلا ماقم ةليصفلا ماقأف ءذخفلا مث «ةراعلا مث «ةليضفلا مث «ةليبقلا الع

 ىلع روديام رثك اف ةلملاب و . ذخفلا لبق اهركذ ىف ةليصفلا ماقم ةراعلاو ةليبقلا دعب

 ةرامعلا ركذت نأ ّلقو ءنطبلا مث « ةايبقلا ةروك ذملا تسلا تاقبطلا نم ةنسلألا

 لثم مومعلاب امإ «ىجلاب تسلا تاقبطلا نم لك نع اوّريع امرو «ةليصفلاو ذخفلاو .

 ٠ نالف ىب نم "مح لاقي نأ لثم صوضملا !ء امإو «برعلا نم ”ىح لاقي نأ

 . رومأ ةرشع فرعي نأ باسنألا ىفرظانلا الع بحي امتو ٠
 رئاعلاو ء ابوعش لئابقلا تراص « باسنألا تدعابت اذإ ”ىدرواملا لاق - لقألا

 نم ثداحلاو ءاذافنأ لئاصفلاو ءانوطب ذافنألاو «رئامع نوطبلا ريصتو ىنعي ؛ لئابق

 . لئاضف كلذ دين س١

 عيمج مزح نبآ لاقو «دحاو ٍبأ ونب مه ةليبقلا نأ ّئرهوملا كذ دق - ىناثا

 ناسعو «قثعلاو خنت ىهو : لئابق ثالث ئوس دجاو بأ ملإ ةعجار برعلالئابق



 لقألا ءزحلا 00

 ةبب رعلا ىف نولخادلا مه ةب رعتسملاو . «ءابرعلا برعلا مهيف لاقي دقو” ىرهوملا

 ةبراعلا ىف فاتخأ دقو . «ةبرجتملا مهل ليق اب رو ” ىرهوحلا لاق . ةيمجعلا دع

 مط داي دج عب ةيراغلا نأ الإ يراظلاو قاضإ نأ بعذف م

 د رعتسملاو ٠ مهانعمف نمو «لوألا مهرحو - دبعو ةقلاعلاو 30 سَ نيدو

 مالسلا هيلع ليعامسا ونبو حون نب ماس نب ذشخفرأ نب ئاش نب رباع نب ناطحق ونب

 نه ةيبرعلا ناطق ونب ملعتف «ةيناربع وأ ةينايرم» تناك ليعامإ ورباع ةغل نأل
 - رورو 08 0 م

 ىب نم مهرح نم ةس رعلا ليعاعسا| ملعتو 34 مهو<و داعك مهنامز َق ناك نم هب رآعلا

 هامح بحاص ديؤملا مهنم نورختآ بهذو . ةكمب هققأو ليعامسإ الع نيلزاتلا ناطق

 ' هحجر ىذلاو ءطقف ليعامسإ ونب ره ةبرعتسملا نأو «ةبراعلا مه ناطحت ىن نأ لإ

 اري ىلا مه ةدئابلاف ءاهريغو ةدئاب لإ اضيأ برعلا نوخرؤملا مسق دق مث

 ١ نورقلاىف نوقابلا مه ةدئابلا ربغو ؟ يدل ءمسطو «دومتو «داعك مهرأثآ يسر

 منو «'ىبطك : ةيناطحقلا نم كلذ كعب ةرحأتملا ْ

 باسنأ تاقبط هريغو ”ىدرواملا ّدع دق مث. مهانعم ىف نمو «شيرقو ميسو ةرازفك

 5 ٠ تاقبط كرس برعلا

 هيلإ بسنت ىذلا دعبألا بّسْنلا وهو «نيشلا حتفب بُعّتلا  ىلوآلا ةقبطلا و. : ١ 00 : 2 -

 4 هم 0 لئابقلا نأ نعش قو قروبك ىلع عمو « ناندعك لئؤفلا

 ةشالذملا نهو « مهوحتو ماَدِجو 4

 عمو «رضمو ةعيب ك بعشلا هيف مسقنآ اه ىهو « ةليبقلا - ةيناثلا ةقبطلا

 . مجاتح لئابقلا تيمس امبرو ءاهيف باسنألا لباقتل ةليبق تيمسو «لئابق لع
 ةايبقلا باسنأ هيف مسقنآام ىهو « نيعلا رسكب ةرامعلا  ةثلاثلا ةقبطلا

 . تاراهو رئامت اع عجتو ةناكو شيرفك
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 ريغ

 مالسلا امهيلع ليلخلا ميهاربإ نب « ليعاص"إ نب «تبان نب « بشي نب « برغي
 هيلع حون نب « ماس نءذّمفنرأ نب راع نب « غلاف نب وغِرأ نب ءرّزآ وهو؛ حرات نا

 مالسلا هيلع مدآ نب «ثيش نب« شنان نب ل « ليلهم نب «درب نبا « مالسلا

 هدعب ايف سيلو «ناندع ىلإ فيرشلا بسنلا اذه ىلع قافتآلاو” : ىوونلا لاق

 «ريثك فالخ مالسلا هيلع ليعامسإ نإ « ناندع دعب ايفو « حي قيرط مدآ ىلإ

 هللا ىلص ىنلا نأ ىور دقو «فئالحلا ماكحأ ىف فراعملا نويع” ىف ىعاضقلا لاق

 َكاَذ نيب تورو أرق مثءنوباَستلا بدك «َنانذع نب دعم اوُرواجتال” لاق ملسو هيلع

 ىضر دوعسم نبآ لوق نم هنأ حبحصلاو : لاق “همّلعل هماعي نأ ءاش ولو ًاريثك

 ىناقلا كيسييو ال

 (ناعيهم هيفو برعلا باسنأ ىف)

 لوألا عيهملا

 (بسنلا ىف ضوحلا لبق اهتفرعم بجت رومأ ىف)

 برعلا*ىرهوحلا لاق برعلا ظفل هيلع عقي نم كلذ نم هتفرعم بجتاه لقاو

 برعلا ىلإ ةبسنلاو «ةيدابلا ناكَس بارغألاو ءراصمألا لهأ مهو سانلا نه ليج

 .نأو « عيمجبا لع برعلا ظفل قالطإ قيقحتلاو“ّىباررعأ ىبارعألا لإ و ىبرع

 .ةب رعتسمو ةيراع نيعونىلإ برعلا عب ونتاإع اوقفتآ مث ء برعلا نه عون بارعألا
 لاق. ابي اوماكتفًءادتبآ ةيبرعلا ةغللا هللا مهمّهف نيذلا لوألا برعلا مه ةيراعلا

 ٠ ثيش نب شونأ نب نانيق سوماقلا ىف (1)



 لقألا ءزجلا م.

 رشع ىنأشلا عونلا
 (مجعلاو برعلا نم مثألا باسنأ ةفرعم)

 ريمأ ىلإ هكلم نع بتكي نأ ددصب هنأل : تابتاكملا ف بتاكلا هيلإ جاتحيو

 ايف ارصاق ناك «اهباسنأب افراع نكي لاف ؛مثألا نم ةمأ كلم وأ «برعلا نم ةليبق

 نادوسلا كولم نم وبلا كلم نأ كلذ ىف عقو ام بيرغ نمو . كلذ نم هبتكي

 قوقرب ةيرهاظلا ةلودلا ىف ةيرصملا رايدلاب « ةيناطلسلا باوبألا نمل اباتك بتك

 نيا ايسو مسهيلع اوراغأ دق ماَذِج برع نم مهل ني رواجا نأ هيف ركذإ

 ةي اذ نم نحنو لاق مث « املوح امو ةيرصملا رايدلاب مهوعابو مسييرارذو مسهئاسن

 نيس نأل «ةيناندعلاب 31-0 طلق  يترفلا ىرعلا اب متن لم

 كيهانو «ةيناندعلا نه شيرقو «ةيناطحقلا نم ريمح نم ةعبابتلا اياقب نم ني ىذ
 : لس باككنم عقو ول نأ ابيع كلذب

 < دصاقم 220: ١لع هن: ضرغلا لمتَشَو

 لوألا دصقملا
 ثيح نم «مدآ نلإ ملسو هيلع هللا ىلص "ىنلا نم ”ىوبنلا بسنلا دومع ةفرعم)

 (هيلإ دعبلاو برقلا ىف عجرتو هب قلعتل باسنألا رئاس نإ
 لضفأ اهبحاص الغ “ ةيوبنلا ةريسلا ” ىف قاما نبآ هدروأاه لع هدروأ انأاهو

 . بابلا اذه ىف ةدمع اناكذإ هتريس ىف ماشه نبآ هيلع هعبتو « مالسلاو ةالصلا

 نب « مشاه نب بلا دبع «هللا دبع نب «هللا لوسر “دع وه“ . لوخأن
 س سلا

 7 ف «بلاغ نب ءتئقل نبع امك «ةيعن « بالك نب « ىصق نب «فائم دبع
 د

 دب ونال نب كرف نب ةظكا# نب «قلاك نب «رطعاا ن «كلام نب ؛ رهف
 هل رو

 نب هربت نب «روجان نب « موقم نب ادد «ناندع نب قمم نب « رازت نب «رمضم



 نا ىثعألا حبص نم

 ةسردملا هذهو ءةوالف هدلا ن 0 تضماه دعي « هيف اهلمأ ةفطلا هذه غلبت

 ٠ “هوالت نم 5 تايآ سرادم“ ىعازخللا لاق اك تناكل هكرادت الول

 دقو « مناغ نيل ماب 0010 ْف مناغ نب نيدلا ءالد لوما 0 كلذ ندو

 رفطظملا رَفظ ىذلا هلل دما ”. هاج يحاص ديلا كللل اهب اع ناو يدان عَرص

 باوسملا قفاوو باضأ ْنَم ظح ةداعسدلا نءركوو «ريطلا نم بجاولا ةباصإب ٠

 ل 0 ا ملال نط زيتو ةب فرش ف انا

 رئاسلا لثملا لإ ةريخألا ةنيرقلا ىف راث 0 «ربخ نكد نم هحعبصي ذإ هاي

 دِلاح كلذ لاق نم لكأ نإ مدقت دقو "ايل موقلا د حابصلا دنع مطوق نم

 . هنع هللا ىضر ديلولا نإ

 نب نيدلا لامج خيشلا ُلوق ارثن نيئدَلا لاثمأ نم ةعاتصصلا لهأ هلمعتسا هنو

 فلأب دع ادي رف ماق اذإ نمو # : عقوت ةلح نم ييطخ فضو ىف هتلاونا

 « ظعألا داوّتلا َءاج ليق «.هناسليط داوّس ىف لبقأ اذإو « مت لاجرلا دئارف نم

 لاثمأ نم وهو سفخاا ملا نوديري ءظحألا داوّسلا موق ىفرئاسلا لثملا لمعتسأف

 « ةداعلا هب ترحاا» الع داوسلا برطخللا سبل ةيسانمل كلذ نحو « ندا

 نم هللا همحر ”ىوونلا نيدلا يح خيشلا هب حرص م : ةنسلا فالخ ناك نإو

 ٠ ةيعفاشلا اناحصأ

 امينم لك ربظأو# ب وحاز ملقلاو فيلا نيب ةرحافملا ىف هتركذام كلذ نمو

 . ”ىليح نوكيال نمؤملاو «هرادصا هنكي ام ؛حابو .ءازمأو بنك « هتف ناكر

 ريغ ىلإ نيثد#لا لاثمأ نموهو 0 نوي ال مؤلا 7 موق قف لثلا تاب ١

 ولحتف اضيأ رعشلا ىف نيندملا لاتبأ لج هت دقو - 07 اده ىرجي احم كلذ

 : .ىناجرألا ىضاقلا لاق ا” «فرظتساو اهعقوه قورب و

 اولا يف اابخ ملفنا «. آلَ غذصلاَتحدْنم لمَ

00 



 لقألا ءزجلا 3

 ملو ىتتيتأ كنإ “ عيْذام تاف ” لاقف « هل كلملا بلط نم ناك امو ىزابلا مس

 . كيلإ هتمّدق ىذلا وهو ؛ هتخبطو ىزابلا تحبذف «هب كفيضأام ىدنع نكي

 هعوقو دعب عوش لعف لع مولي نمل لثم وهو “ لّذَعلا فيسسلا قبس ىناثلا لثملاو
 ٠ هرسأ تاوفو

 نيدلا بابسش ىضاقلا لوق ءرثثلا ف لمعتسآو ءاظن ةدراولا لاثمألا نم لح امتو

 'لع ةيصْؤولا ىف اضيأ ةمظعملا ةكم ريمأ ةيصو ىف « فيررعتلا ”: ىف هللا لضف نبآ

 ءانمآ ناك هلخد نم ىذلا هتيب هللا مامذ ىف نوتأي ام! ءالؤه لكو” : جبجملا دوو

 مل نإو محك دخأام فيضلارب قيرط نم همزاي ىذلا هين تنب نبآ لع نإو
 نإف ءديبعلا اهس الو دسفم لك عدريلو « ىصع نم عاطأن مب ذخألفءانماض نكي
 1 (]إ + ريس اصعلا الا هعدرب ال ديعلا ناق هلوقق ءاضعلا الإ هغدر ال دحلا

 ٠ هتروصقه ىف ديرد نبأ

 يملا الإ هني ال ديما + عدار يقم رسم مولاو

 الثم ناك هلعلو ٠ لثملا ئرجم ئرح ىتح تيبلا اذه نم ىناثلا فصنلا رهتشآ دقو

 ورم نبا همطت نإ لبق انان

 نأ دعب ةسردم رتب عيقوت نم هللا همحر ةتابُث نب نيدلا لاحب خيشلا لوق هنمو

 رظانلا متن وهو ال فيكو” :رظانلا كلذ باط ىف مهصّصق اوعفر اهلهأ نأ مّدق

 ْتدّيقت ىذلا مئازعلا وذو ءَناَسَألاو نيديلا وذ لمعلاو لوقلا لاصم ىفو «ناسنإلاو
 سقما تيلا نبع © قانجالا دو مو بتول ةيخ ىف

 ءانيع ادق نانسالا دفو نيم:

 . ةوالطو انسح همالكىف دازف «ءافتك آلا هيف اتأ دقو

 قلع ىضتقاف* رؤكذملا عيقوتلا ىف كلذ دعب هلؤق سوفنلا ىف عقوأو هنم العأو

 نأو «مويلاب لابقإلا سمأ لصتتي نأو « موقلا لاوس مييلإ .هبلط ىف باجي نأ ىأ)لا



 زيا تارا نا ا عدس يس وا ترو دب ا يب

 ”ىبارع الل رك ذ هلكأ نم غرف املف ؛ هديصقب ملاعريغ «هيلإ همّدقو هخبطو ىزابلا ٠

 »ب. -  ىثغالا حبص ند

 كه خخ 2

 لأ ضرب تطأ 3 ىبح تنب ةيفص ىفطصأ نيد هسفنل ربيخ نم هافطصآ « سو

 . كلذ دعب هنع هللا ىضر أي الع ءاطخأ ء ماسو هيلع هللا 0 ةلغلو 1

 : مقل ناسا الع مالكلا ىف ملقلاو فيسلا نيب ةرحتافملا ىف هتركذ ام كاذ ع

 « بذهلا اهملاءوع لجبملا اهمبركو ؛ بجرملا اهقيّذعو ككل ايدج انأ 3و

 موب "ىراصنألا رذنملا نب ثابحلا امكاق نم كفأف «نالسم اذ لوألا ة ةنرقلاف

 هيلع هللا ىلص -ونلا تام موي «ةدابع نب دعس ىلإ راصنألا عمتجا نيح (ةفيلر]

 ةديبعوبأو «رمعو كب وبأ ميلإ بهذف هريمأت اودارأو ؛ ةدعاس ىف ١

 همالك نم ناك نأ ىلإ ءريمأ كيمو ريمأ انم ا رثملا“ َّى كاكا لاقو ؛حارملا نبأ

 رجع لدصا ىهو ( لاذجألا دحاو : لّدِج ريغصت ليفملاو : نالثملا ناذيه

 كك يداولا نطاب يف الَّذِج امل تيصن لبإلا ترح اذإ برعلا تناكو  ماظعلا

 لبإلا ىفشتست اك « هيأرب ىفشتسا هنأ دارأ . ككحلا اهَُدَج لاق كاذإف ء هبف
 مهتداع نم ناكو ؛ اهلمب ةلخنلا نييعلا حتفب قدعلاو ؛ لذا كلذ ىف كحلاب
 :.ةييبتلا زك كاذه  لرسلا يابس ل افلوح ىنيب ةميركلا ةلخنلا نأ

 مقلاو فيسلا نيب ةرخابفملا ىف هتركذ امو ٠ مهيلعزيزع هموق يف ميرك هنأ دارأ

 ىبوض نم ليللاو لمح ىف امش نم سمشلاف ” ؛ وهو ففبسلا نابل لع اضيأ

 ..'“لثعلا فيسلا قبسو «عيذام تاف ليق الإ راث بلط فر سعرشأ امو ؛لجتو لف
 نمل برضي لثم وهو « حيذام تاف ” (بهدحأ نرالشم ةريخألا ةنيرقلا ىفف

 هبعاف ءايزاب با عأ عم ئأر كولملا ضعب نأ هلصأو «هتاوق دعب تلا بلط

 َحَدَ هب هفيسضي ام هدنع نكي لو "ىبارعألا تف « ادصاق هبلط ىف لسرأف

 )١( متانلا نم لق قبس هلعلو نيلثملا نيذه لصألا ىف ,



 لوألا ءزسملا 0"

 (فىلاعتسا ىف قيرطلاو ٠ اهعضوم ىف ا ديهشتسأو « اهناكم ىف اهعدوأف «لاوخألاو

 ءاهظافلأ ليدبت زوجيال لاثمألا نأ الإ ءامللاعتسآو راعشألا لح ىف اي « لا ىف
 ٠ ترهتشآو تفرع دق كاذب.اهنأل : اهعاضوأ ريغت الو

 زفملا لوق مهمالكى هودروأو ةروثنملا لاثمألا نم ةعانصلا نلتعأ هليمتسا انف

 قحأ هنألو ” ةمظعملا ةكم ريمأ ةيصو ىف “ في.رعتلا ” ىف هللا لضف نأ ئابشلا

 ؛هؤانبأ ئصقألا هد ص ثيدح نم هبلإ هنقلأو «هؤابآ هل هتقبأ.امب ءارهّرلا ىف

 وه ءاعْنَشو ءاهياع شف هب قجلي نأ هَ ءايشأ نم دجسملا اذه رهْطْنَم ردجأ وهو
 : هلوق ىفرئاسلا لثملا لمعتساف « “ اهباعشببخأ َدكم لهأو ” اهعبتتن فيكف رع
 الع ءاجو « عقوم نسا همالك ىف لشملا اذه عقو دقو ؛ اماعشن ريخأ خم لعد

 دقو ؛ هفصوب صوصخم ا هلحمو « هب قئاللا هناكم ىف هب اىنأ دق هنأل“: ماظن لمحأ

 اًامحنم ءافب ءاونعملا اذه ريغ ىف هلمعتسآف هللا همحر ةتابن نب نيدلا لامح خيشلا هلقت

 ةيترلا هذه اياصوو : « بيطخ ةيضصو ىف لاقف « متر نع ارصاقو «ةجردلا هذه نع

 ٌبردأ لاح لك الع وهو «هبتزتم اهلاوحأو ءايراعي بحأ ةكم لهأكو هو « هبعشتم
 . اهياعش هلوق مم ةبعشتم هلوقف”قاقتشألا سانحلا ركذب فرظدق هنأ الإ ءاهن اردأو

 ةؤتفب ديلقت ةبطتخ هللا همعر "ىلخلا دوم نيذلا باهش خبشلا لوق كلذ نمو

  هتعافش هاهجو كالي هيعيرش زون قذلا © هلومو هدبع ادع نأ دجتنو" : كلم نع

 ١ اننا وثالا لي لك دق[ اغا نم فرشلاو رصنلا ءاَج هلو هفيساو "لف

 'ىلع ٌبرض موي ىف ليق كلذ نأو «ةنسلألا ١ع عئاش وهام الع اذهو . -لع الإ

 00 ان ايم نفي هيأر الع ةضيرلا قيثف + بع رع همس |رفاك هع طر

 الإ ؛ ني ريش ضرألا ف صاغف امني فيسلا صلشو كانك ا ميقدف تاوج فو هن
 هيلع هللا للص "ىنلل بفيس مسآ راقفلا اذ نأ ر بسلا باعصأو نيثدحملا دنع فورعملا نأ



 0. ىثعألا حبص نم

 لغأأي : ربسملا الع لاقف « ةنيدملا مدقو ج ناورم نب كلملا دبع نأ كيو

 كدتقف ةبقع نب ةماسم انلسرأو ! كبحنال نحنف كرهظأ نيب ُناثع لتق مكنإ ةنيدملا
 : ةغباتلا لاق اهتمكلثمو انلثف ءاننوبحتال متأف «ةزسا ةعّقو ىف

 هرهاظو ابغ للملا هير ثناكو » اهفيلحْنم اًمُصلاٌتاذْثيقلك

 هرقافم دسو ار لثأو د هلام رقت دق دنا هلأ املف

 هرتاب لواعملا رم وادم * 1 ارح حي سان اذه كا

 را 0 هسأف ةيرض هللا اهاقواس

 هرحآ ىل ىزحت وأ انام الع اننس هللا لمحت لاعت لاقف

 هرحاف كيم ارخص كسار * ىننإ لصفأ هللا نيب تلاق

 ءرفافوسأر قوق ساق ةبرتسو لياقة ال لسع لال
 اطبه ني وخأ نأ ىهو ؛ناويحلا نسلأ ىلع تاءوضوملا ىف ةروهشم ةياكحلا هذهو

 هيمنلأت رايد اهف ىو افصلا بتم نة ثحرظ حان ناع اناا

 اذه ذخأو ةيحلا هذه للتق نم ّدبال امههدحأ لاقف ؛ امايأ كلذك تماقأو ا.ملإ

 هيلع ثّدشو اهجشف «هدب ىف سأفب اهءرضف تجرفن « لبقي ملف هوخأ هاهنف !زنكلا

 مدعو ةّدوملا الع دهاعتن نأ كل له اهل لاق ثَجرح املف ب اهلبام هوخأ هنفدف ؛ هتاتفف

 اهلك كنأل تلاق  ؟ملو لاق  !ال: تلاقف ؟موي لكرانيدلا كلذ ىنيطعتو« ةيذألا

 . كا رفصأال سنار لانا تركذ اماكو «ىلوفصنال كيخأ ربق نإ ترظن

 قاتلا دع تضقملا

 ( ةباككلا ىف لاثمألا لاعتسآ ةيفيك ىف ١

 تداقنآ ءاهاعتسآ غئاسلا لاثمألا ظفح نم ةعانسملا هذه بحاضص رثكأ اذإف

 عئاقولا نم اهرئاظن ىلإ جايتحآلا تقو ىف ؛ اهظافلأ هلإ تقيدسو « اهناعم هيلإ



 لؤقالا ءزحلا م.

 ةئالث الإ « لثم هرحآو لثم هلؤأ اتيب رعاش رعش ىف دجأ ملو : ىعمصالا لاق
 : ةئيطحل 1 تف : تاينأ

 سانلاو هللا نبي فرعلا هلال د هيزاوج مدعيا ريكا ٍلَعْفِي نم

 : سيلا ئىرحآ اتيب و
 - 1 3 2 رسسه ع

 باطلا رفَص ةتكردأ ولو 07 ا ءابلع نرملفاو

 1 م
 باقعلاّناك ام نيفشالا و ه مييأ ص مهدج مهاقو

 فيك ىردأ الو «ثيدحلاو ميدقلا ىفريثك اذه لثمو ” : دقعلا بحاص لاق

 هنمو «ىعصألا هنم ميدقلا لفغأ

 : + الهاج تنك ام مايألا َكل ىدبنس «

 . اباب اهمظعأو تايبألا فرشأ نم وهو ؟مّدقتملا تيبلا

 ل ن «غ نأ ىور أكف“ «تاناوبحلا ةنسلأ ١ع ةعوضوملا لاثمألا امأو

 موي تلكأ امنإ ” ملوقب لثم من هباعصأ فالخ ئأر نيح « ههجو هللا َ

 2 ن1 ةاك] لوزاز لتخ مي كذُع انها[ نب “ شيبنألا وتلا لكأ
 دكا ل درسا رو ةشمأ رؤلد نعاروتو لحل سما اولاق مهن 2

 نم انيف عمطب و « هنولب انحَضُفَي ضيبألا اذه : دوسألاو رمحالل دسألا لاقف .

 لاق مث مهلك اف كلذ ىف هل اذأف هنول ةحيضف انمأ «هلك 1 ىناتكرت ولف ! اندصقي

 كلا, نم كنظ « تنآو نأ تيت ولو كتولو ىنول فلاخي دوسألا اذه - رمخأالا

 انأ الإ قبب مل : رمحألا روثلل لاق مث ؛ هلك أف هنع تكسف « هلك 1 ىنعدف لثم ادسأ

 كلت ٌدعصأ ىنعدف «ّذدب الو العاف تنك ىسرإ : لاقف !كلك 1 نأ ديرأو «تنأو

 : تاوصأ ةثالث حاصو دعصف «ديرنام لعفآ:لاقف+تاوصأ ةثالث حبصأو « ةبضحلا

 , الكم ترف < ٌصِسألا روثلا لكأ مو تلك من الإ »



 اك ىشعالا حبص نم

 دقو : هعامسو هداشنإ نود رعشلا ظن وه اسعإ ءملسو هيلع هللا ىلص هيلع مرحملاو

 تارصتخم ا عماج حرش ىف عماوهلا ثويغلاب”ىمسملا ىناكف كلذ 'لع لوقلا تطس

للا ىضر رمع نأ ائوربو ١ كانه هسعجارف هقفلا ىف “ عماوها رصتخمو
 لثمت هسنع ه

 : ةغبانلا لوقب
 هي اس نتاع

 بت لاجرلا ىأ م 0 انأ ٍقيشسع تسلو

 رئاسلا لثملاو 0 لاذ : لاقف «ةغبانلل هل ليقف ا : لاق مث

 هللا ناوضر ةباحصلا هب لثمت امم كلذ لاثمأو ٍءُبّدهملا لاَجّلا يأ : هلوق ىف هيف

 لحتس و فرظتسدام مهراعشأ ىف ةدراولا نيثدحما لاثمأ ىف عقو كلذلو ينك مهلع

 : ىناجزألا ىضاقلا لوقك
 طنز اج لق ٠ الع نسا تس

 وهو « اياب اياوزلا ىف ” موق ىف سانلا ةنسلأ 'لع ىراخلا لثملا الإ كذب ريش.

 ٠ هير دبع نبا لوقو «مهنيب ةعئاشلا ةماعلا ةنسلأ الع ةضيفتسملا ةلثمألا نم

 «نيديدكلا لد ديدج نم له .« .:حَ تلو ذك اولا
 ! نمل نبي ل ا شيفلا ببطأت 7 ىدبأ نإ و تيه نمّلص

 . نينإب اننا تقاض [فارف ةسمالت 7 ندخ ليابح عطقأو

 : رخ'آلا لوقو

 نيعيسح نب خور قيس + مما

 نيشارف نيب :طقاسك + انتيبام ٌلْخاَدلا حبصَأ

 نيقيستل دمسغلا كشتال ٠ اَذو اذ نم ءاضغبلا سيل( دق
 ةه موس رو 3س رش هسا و

 ؟نيثع :تيةيقلا ل0 ةجاح هَل تسل كرم لاب ام



 لقألا ءزسجلا 4

 نم ىطعبال « اهلجأ نم ليق ىلا تابسألاو ءهب ةطونملا نئارقلا الإ رظن ريغ نم

 وه ىغبلا نأل ديفي نعم لوقلا اذه نم مِهْمِب ناك ام لب ؛لَتَلا هاطعأ دقام عملا
 ناك نإ  لشملا ىنعم ريصضي ناكف ءادحأ ملظي نأ هنأش نم سيل رمقلاو «ملظلا

 ٠ ميقتسع سبل ىنعملا لتخم مالكوهو  رمقلا كماظي ال كموق كماظي

 وهو «ديبع ىبأل لاثمألا كلذ نف «لاثمألا بتك فينصت ىف سانلا رثكأ دقو

 ىهو «ىناديملا لاثمأ كلذ نمو . لاثمألا اهبف عقت ىتلا عئاقولا بيرت الع بتم

 نم كلذ ريغ ىلإ ه برعلا بورح مايأ نم ةلمح اهرخخآ ىفو مجعملا فورح !إع ةبتله

 . اهريغو «ىمقلاو «ىبضلا لاثمأك : بابلا اذه ىف ةفنصملا لاثمألا بتك

 عئاقو تقباطو . رعشلا ىف تابصيتسا تاماكى هف «(ظن ةدراولا لاغثمألا امأو

 )00 الا لاجألا اير اهورتأو ء سانلا املوادتخ « سانلا نب ةيراج دناع

 ٠ ةفرط لوقب لثمي ناك ءرلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىور

 + دوزم ل نم رابخألاب كيئأيو .ه

 + هعومجم تس فصضن وشو

 كغ رثؤرت قا ع او 8 هل هن 7

 2 را كيتأيو « * هاج تنك ام مايَأْلا كل ىدبتس

 رهشلا قيرط نع هليحيو «كزولا نع هجر ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ئوريو
 2 6ع 00 ل الا ا :

 هسنع هما رعشلا لوق نم ارارف راسبخألاب دورت ل نم كيني” : لوقي ناكف
 : لاق سو هيلع هللا ىلص هنأ حيحصلا ىف تبث نكل « عيفرلا هفرشو «"لعلا هماقم بم ٠ 8 2“ ّ '- 00 ماع 2 >َ

 : دبل دمك عاش انفاق ةك قيم"

هللا دام أم 7 1 ل 2
 43 »« لطاب 



 ما - انىشعألا حبص نم

 ىلا لاثمألا نم كلذ ريغ ىلإ ”ُناءرقلا ىعادلاو هللا مراحت باوبألاو « هللا دودح

 هللا ىلص لوسرلا لاثمأو ناءرقلا لاثمأ الع مالكلا لحبو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص اهيرض

 . رابخألاو ميركلا ناءرقلا لع مالكلا نم مّدقت ام« سو هيلع

 ؛ سانلا نيب هنارود ةرثكو «هانعم روهظب مهفلا بيرق : نييرض ىلع ىه مث

 نارودلا ريثكلا مهفلا نم بيرقلاف . سانلا نيب هنارود ةلقو « هئافحل مهفلا ديعبو

 برضي لثم وهو < “ يرسلا موقلا دمحي حابصلا دنع” « يهوق لثم ةنسلألا لن
 ديلولا نب دلاخ الشم هلسرأ نم لقأو ؟هيلع ثحلاو ءلِيالا ف ريسلا ف ب.

 ىلإ قارعلا نم هقيرطىف تناك ةزافم اهبف عطق ةليل حبص ىف هلاق «هنع هللا ىضر

 ناكو ورمع نب ليهس كلذ لاق نم لقأو . “ ٌةاجإ َءاَسأف امهم ءاس ” مهوقو ؛ ماشلا

 ىققثلا قيرش نب سنخألا ءآرف ءانملأ هنبا هل تذلوف لهج ىنأ تنين

 ؟كمأ نأ ”! قلاب هللا كابح سنخألا لاقف ا ليم لاق ؟انه غلا

 ءاس هوبأ لاقف  اقيقد نحطت ةلظنح ّمأ تيب ىلإ تقطن مث ىنأام هتلاوال : لاقف

 تلاقف  اذكو اذك لاق مويلا كنبآ ىنتحضف هوبأ لاق اجر املف  ةباجإ هاساظ ا

 . الشم اهلسراف“ هز ضعي ؤ لمآ هبشأ "لاقت هيحتأل نآو س0

 وهو ٠ “رمَقْلا كيلع غببال َكموَق كِيلع غب نإ ” مهيوق لشم «مهفلا نم ديعبلاو

 نب لضفملا هركذ كلذ ىف لصألاو . ادانع سهاظلا سمألا كنب نمل برضب لثم

 « سمشلا لع اونهارت ةيلهاحلا ىف ةبض نب دعس نب ةبلعث ىنب نأ ”ىبضلا ةملس

 نأ لديق زمفلا بط + ةيفئاط سرلاقو عاب رمفلاو سنا ملطت : ةفئاط تلاقف

 نوغبي ىوق نإ : مهنم دحاو لاقف ءاكَح مهذب, هولعج لجرب اًوَضارتفء سمشلا ملطت
 نمو ٠ الثم ترف «رمقلا كيلع غبي ال كموق كيلع غب نإ : مكحلا لاقف «”لع

 هتقبقح الع ذأ اذإ «رمقلا كلع غببال كموق كيلع خبب نإ يلئاقلا لوق نأ مولعملا



 لؤالا ءزملا 3

 «هزجوأو ظفل رصخأب «اه دارملا نع ةربعم «اهيلع ةلاد لثملا ىف ةدراولا ظافلألا

 ظافلألا هذه نم مهف امل «ةفورعملا تابيسألاو «ةمولعملا تامتقملا كلت الولو

 «ةرصتخم تاماكاهنإف ءارثن ةدراولا لاثمألا امأو ؛ تالؤطملا عئاقولا كلت لئالقلا

 مهمالكىف سيلو «هيلإ راشإلا تمدقت ا «ةطوسبم ةيلكر ومأ الع ةلالدلل دروت

 « احيولت ىناعملا لع اهب حولي ىتلا ةراشإلاو زومرلاك لاثمألا تناك الو ٠ اهنمزجوأ

 دال ةلاكلا هنيه تأ كير ١ اراصفخأ هرثكأو مالكلأ زح وأ نم تراَض

 « ظفللا هوجو « مالكلا ىْنو ىه لاثمألاو” دقعلا بحاص لاق ءاهتفرعمب لالخإلا

 لك لع نامز لك ىف اهب قطو «مجعلا اهتمّدقو «برعلا امرت لاو «ىناعملا ىلحو
 معالو « اهريسك رسب مل «ةباطقتا نم فرشأو ءرعشلا نم اوبأ ىهف « ناسل

 : ىعاشلا لاق « لثم نم ريس :اولاقىتح ءاهمومع
 راللاو لملطلا فرت ام ليج او كنأ ان

 دمع دع دع دس داس تل دس تاس

 ةرجشك ةبيط ةماك الثم هللا برض ) ل لاقف هاك ىف لاثمأللا ئلاعت هللأ برض 0

 ردّقبال 55 ثم هللا برض)) ئلاعت لاقو « (ءاهسلا ف اهعرفو تبان لس َط
 ري امو ع

 امهدحأ نيَلَجر لم هللا ٍبرضوإ) لاقو«ةيآلا (انسح ًاقزر انم هاتقزر نمو ءوش لع

 وه ىوتسا له ريح تايال ههجوي هنأ هالوم لع لك و هو ون لع ريش الأ ْ
 تت سو رع 2

 ةيآلا (ةنئمطم ةنمآ تناك ةيرق الاثم لا فاذا ) لاقو «ةيآلا (لّذعلاب تك

 نم كلذ ريغ ىلإ ( ومالا الإ اهلي امو سأل اهيريضت لالا َكبَو ) لاقد
 : نتا ى

 يم الثم هللا برص * لاقف لاثمألا مسد هيلع للا لس قا لولو نحو
 0 4 ع

 لعو كم باوبألا !إءو يضم ”تاوبأ طابفلا ونفع ملط ءاىقتسم

 روثبسلاو «مالسإلا طارصلاف :اوجرعت الو طارصلا اولدا لوقي جاد طارصلا غفار



 رف اولاديدملالضفلاولوّطلا ىذ ». رفاسغلا كسسيلملا هلل سما
 عراضم هل سيل لماك ىف + عراسبلا لوقي اذام هتاحبنس
 طبحم ةقلخب هماعو + طيسس هلكسَم هقزرو

 ٠ اضيأ روثنملا مالكلا نم كلسلا اذه ىف ظرخفن امو

 رشع ىداسحلا عونلا

 (نادصقم هيفو ؛لاثمألا ظفح نم راكإلا)

 لوألا دصقملا

 ( كلذ ىلإ بناكلا جابتحأ هجو ىف )

 اظنو ارثت برعلا نع ةدراولا لاسثمألا بشك ىف رظنلا ىلإ جاتحي بتاكلا نأ ملعا
 «ىبضلا ةماس نب لضُفملاو ؛ىناديملا لاثمأك : كلذ ىف ةفنصملا بتكلا ىف رظنلاو

 لاثمألاك : مهراعشأ ىف ةدراولا نيدّلوملا لاثمأ كاذكو ٠ مهريغو «"ىنايصألا ةزمحو

 ارثث ةدراولا لاثمألا نم كاذ ريغ ىلإ ءاسهوحنو قدزرفلاو «ريرح رعش ىف ةدرأولا .

 مام ىلأو «ةيهاتعلا ىنأك مهراعشأىف ةدراولا نيثدحلا لاثمأ ىف رظنلاو ءاظنو

 برعلا لاعمأ ؟2 نيتدمحلاو نيدلوملا رسم ىف لاثمألا نم دروان مل(

 ؛ مهتذاج بوكرو «برعلا بولسسأ لع مهيرجلف نيدلوملا رعش ىف اّمأ ؛ةيرعشلا
 . رثنلا ئرح ىرجي ام هب نوتأب ام ففارطتسدأو « مهذخأم ةفاطلاف نيثّدحما امأو

 دهشتسيف ؛ مهريغو برعلا نع ناويملا ةنسلأ لع ةءوضوملا لاثمألا نم : مظنلاو

 هل لثمانأ كلذو« هيلع ىبب امو كلذ لصأب افراغ هناكم ىف هدرويو « هعضوم ىف ه

 هذهو ؛ مهدنع ةمولعم سانلا نيب ةرومّشم تراصو « تفرع دق بابسأو تامّدقم

 .٠ عحانلا لق نم دئاز بنك ظففل لعل (1)



 لوألا ءزحلا ١

 ءارغشلا امف ناكو ءاهبف رهظو لئابقلا هذهىف بلغ رعشلا نأ دارملاو : تاق

 ب نهلا نم نالهَكو ريمخك : كلذ لبق برعلا لئابقفدوجوم رعشلاف الإ وب نودحلا

 «كلذ بتاكلا فرع اذإف .٠ رابخألاو ريسلا بتك هبدهشْام الع دومتو داع ىف لب

 تبتك اك هيلع ليضفتلاو تاظيرقتلا ىف مهنم ءاش نرع ةاواسملا ىف هب ناعتسا

 "01 ىارتلا ةضالاو «هبئاحم ساب ىف قري سقلا ,رماف : رعاش ظيرقت ىف

 ا |١ نم ةغالبلا تارشا طاق رهزو هنادي وأ هوأش ئدم غلبب نأ نع

 دئاوم الع لّفطتي "ىونغلا ليمطو « هنيناوقب متأيو هلاونم الع جسْنَب رح نب سوأو
 «هران ءوض لإ وشعي اىثعألاو «هركذ عويش ىف هنعرصقي دبعلا نب ةقرطو «هرعش
 « هلاثمأ نم دعبال هلاثمأ ىف ريثكو ءهراد ءانغب فقي و هباب لإ 'ىعسب موثلك نب ورمعو

 هنيع نيبام هبلقي هفاصوأ ىف قدزرفلاو « هلايذأب راخفلا نه كس هرخاقم ىفريرحو
 ساون ىنأ عم عمتجا وأ «لطخألا الع هراتخآل نوره نب كلملا دبعدآرولف ب هلامثو

 ؛ماسقلاب هل فرتعآل «مأمتوبأ هكردأ وأ ؛لضفألا مّدملا وه اذه لاقل نيمألا ئدل

 « هلضفب فرتعآل ىنتملا هرصاع وأ ؛مالغو دبع هل انأ لاقل ةدابع وبأ هبرصب وأ

 ىرحيي امن كلذ وحضؤب . هانم ةعاسلا مايق نود نامزلا ىتآيال لاقل ىناعاسلا نبا وأ

 . ئرخلا اذه

 لثم رعشلا نازيموه ىذلا ضورعلا لهأ حاطصم فرعي نأ ىغبني كلذكو

 «ليروطلا نم : روحبلا ءامسأو ؟برضلاو «ضورعلاو ةلصافلاو « بببسلاو «دتولا

 ضبقلاو «ىلكتاو «  زيلتاك : فاسزلا باقلأو ؛اهتاوخأو « طبسبلاو «ديدملاو

 خيبشلا انبحاص لاق م كلذ نإ هجايتحآ دنع همالك فيعاضت اهلخدسيل : اهريغو

 . ضورعلا ىف هتيفلأ لوأ يف ”ىراث آلا نابعش نيدلا نيز



 مو فعألا حبص نم

 ردب نب ناقربزلاو « ةبدن نب فافخو «سيقلا رضاك : مهنم .تاسرفلا ةفرعمو

 . ةيسلا نب نب ردو « بإك ىدعم نب ورمعو 0

 طبأتو ؛ةقار نبآو ءةكذسلا نب كسك هيلجر له اسد العار سا
 ١ مهريغو 'ئرفتشلاو ءاش

 نب ةيمأو: ليخلا فصوب ”ىونغلا ليفط ةفرعك«رعشلا نم عونيف مهنم مّدقت نمو

  ءاسنلا فصو ىف ةعسر ىنأ ن رمعو ءبرحلا 5 ذو ةرخآألا سأ ىو 0 |

 «رابخألا ىف قدزرفلاو «لاثمألا ىف ريثُكَو ءلبإلا بكار ساده رب ةبيتعو

 ٍ .ناعلا قري

 ةرشع عب رأ ظفحيناك هنإ ليق : سعاشلا بلغألاك : اظفح مهرثكأ وهم ةفرعفو

 هنإ ليف دقف ؛ ليذهك رثك ! انف ءارعسشلا تناك قئابقلا "أ ةفرمو «ةزوسسلا ١

 ةليبق ”ىأو ء سراف مهنف سيل «هيلجر الع ودعي مهلكاقاقم !رعاش نوعبرأ اهبف ناك

 ءارعش لقأ ةليبق ايندلا ف سيل هنإ لبق دقف ؛بلكو :َنابشك: لقأ ايف رعشلا ناك

 ٠ تارم عبرأ نابيش لثم اهنأ الع ميدق ىعاش ةيلهاملا ىف بلكل سيل هنإو امهنم
 نأ : هريغو :ىحملا مالسس نب هللا دبع نع “ هتدمع” ىف قيشر نبارك ذ دقو

 ّىرمأ لا وهو «ةعيب ر نب لهاهم مهنه ناكف ةعيب رى يالا ىف ناكرعشلا

 مرفألاو رك ألا نافقرملاو دئاصفلا دّصق نم لقأ هنإ لابو رج نا
 « ىنثعألاو « نسانملاو « ةزلح ىزب ثراحلاو «ةئيق نب ورمعو «دبعلا نب ةفزطو

 ىايبّذلا ناتغبانلا مهنم ناكف سيق ىلإ رعشلا لوحت مث + مهريغو سلع نب بّيسملاو
 رطسأ م خامشلاو « ةئيطخلاو «ديباو « بعك هئباو « 'ىمأس ىأ نب ريهزو« ”ىدعتلاو

 ريهزو ةغبانلا باك يتح دحأ همذقتب ملو «رْبَج نب سوأ مهنم ناكف بف رعشلا
 , هالو



 لقألا ءزحلا "4

 «ةرولا نب ةورعو”ىوتغلا ليفطو« لهلهمو« بلوت نب رفلاو « شفرملاو« موُنلُك نبآ
 نمو « ايداع نب لءومسلاو « ةرّتنعو « رارض نب خامشلاو « ميطَلنا نب سيقو

 ] : مهارجم ىرح

 تباث نب ناس : اعيمح مالسإلاو ةيلهاحلا اوكردأ نيذلا مهو « نيمرضخح ا نمو

 ةغبانلاو"ىئاطلا ليحلا ديزو هرمز نب بعكو «ةعيبر ىبأ نب ديبآو «هنع هللا ىضر

 ناقٍربزلاو « برك ىدعم نب ورمعو (ةئيطخلاو «تلصلا ىبأ نب ةّيمأو < -ىدعملا

 « ديرشلا نورمخ تف اسفل ؟ لسا ساده نب نماعاو :نميقلارش نأ

 ْ م نمو

 ريح« قدؤرفلاك : مالسإلا ف برعلا مم اودلو نيذلا مهو نيدأوملا نمو

 نب ”ىدعو ءدنه نب رواسملاو «"ىدسألا ديز نب تيَكلاو « ىتاطقلاو ءلطخألاو

 ليلو ( غزفم نبآو لغم نبآو «ىعارلاو «ةعيبر ىبأ نب رقد رو ءعاقزلا

 . مهكلس ىف ظرخنأ نمو «ةيليخألا

 قاوكتنتأ نياو؛ةمرش نب ميهارباك نيدأوملا دعب اوت ننذلا مهو ( نيثدحملا نش

 نب 0 نع نباو «رساخلا ملسو .ىباكلا لفطو « ةيهاتعلا ىنأو نما

 «ىَلشلا عجشأو كََبلاو ءفنحألا نب ساّبعلاو «ةنييع ىبأو « سوقا دبع

 ليعدو « ئنعلاو «ةىنودملاو ءضصيشلا ىنأو عيبا غر ىبأ نبآو « كّوكعلاو

 ىلع ىنأو «”ىلصوملا قاحسإ نب مكي ءا|صوملا ميهاربإ نب قاحسإو « ؟ ىعاّرملا

 نبآو «ىنتملا بيطلا ىنأو 3 علا ا ىبأو «ىلاطلا ما ىنأو «ريصبلا

 جرفلا ىنأو «"ىسْبعلا حتفلا ىنأو ؛ جاتك حتا ىبأو .-[صوملا ”ىرسلاو «ماّسن

 «هنباو «"ىناسملتلا فيفعلاو « َقْشَمدلا اواولاو ء سقالق نبآو .«ىتاعاسلا نبآو ءاغببلا

 رهوخنو لحلا -ىفصلاو «ةيبنلا نبآو «ةفالحلا 00 نبآو ءكلملا ندب ماو



 نضل ىثعألا حبص نم

 قلعو « مئازع همئازع نم اهل ثعبف نونج اهب ناكامن أكف ؛اهداعتسأ ىتح اهلزان الو

 ءاش نف . هيف ءافخ الام نسحلا نم اذه ىفو : لاق مث ؛ مئامت اتقلا سوءر نم اهيلع

 ئرخأ ةروصوف هزربأو «رخآ ىنعم ىلإ هلقنمث. كرتيلفالإ و اذكه ُرثتيلف ارعش رثني نأ
 . ةرونعلا هذه 'زم راصف ةديصقلا نم ةليق سلا تلا .٠٠١

 مطالسبتم افوح (لا جومو + انقلا عرفت انقلاو 'لغأن اهآنب

 مئات الع لل تت نمو »+ تحبصاف نونا لم اهي ناكو
 َنينابلا ىديأ قوف ايانملا جاومأو «همصاختم اهئانب ىف ةنسسألاو اهانب : لاقف امهرثن مث

 ثيعأو ع واملا سكت افراطفا تاز لح اهنع ٌبرحلا تلجأ امو هيلا ١
)22 

 درعت ثرلا نأ كش الو . داسجألاو سوءرلا نم مئامت اهيلع تقلعف نونحلا لا

 لؤألا نم نسحأ اذهو لاق. هبساك دجلا بسكيلف اذكه الأ لوقتو « هبناج رع نمع

 مانيلا لاف ّنوقو ءاهاب : لاقف ئسملا اتهام ةدابز. هيف فرصا ٠ ١
 اهزانب نكي ملو ؛ لبج لإ هنم ىوآس لاقي ال ىذلا ايانملا ُنافوطو « لسألا كوش

 اهيلع ازتقلا تقّلعف نوني تبيصأ امنأكو «قانعأ نع سوءر تمده نأ دعب الإ .

 هيف لصفلا اذهو لاق . قاوطألا ناكم تقّلعف لطعب تنيش وأ مئاقلا ناكم
 . .هلبق ىزنلا لصفتلا لك ٠

 همالك لالخ ىف اهدروبل مدقتام الع راعشألا ظفح نم راك إلا ىغبني كو : تلق

 هل ىنبني كلذك ةلايب مدقتام 'لعهرثت ىف اهيناعم سبتقيو اهلج وأ ابيض: انا

 نسيفلا رساك ةنيلهاملا ءازعش نم : ةعمبسلا ىرئاطلا ءارعشلا نم ريهاشلا 0

 ىبأ نب ريهزو « رجح نب سؤأو .دبعلا نب ةفرطو ؛"ىنايبدلا ةشبانلاو ء رج نبآ
 ورمعو «ةدبج ندر ةملو ءاىتحالاوء ىلا يسدد 7

 )١( لكنورف اذإ هنرق نع لجرلا دّرع لاقي نجتورغت ىأ ٠ ناسللا رظنا .



 رو ركل ه همهم تس  رثو تك

 رد سدنس نم ىهو الإ ليللا اب ىنأاف اره تولا باين ئذ

 ءاجو ءرضخألاو رمحألا نيب بايثلا ىنول ركذ ىف ةاخاؤملا دصق مامت ابأ نإف

 بايث نإف ةنَلا بايثو 'لتقلا بايث نول نف : هدارأ ىذلا اىنعملا الع اعقاو كلذ

 . رضخ ةنحلا بايثو رمح التقلا

 ؛ .نركمي مل هظفن ريغب هغوص ديرأو تببلا اذه مظن ف اذإف : ريثألا نبآ لاق
 نإف «هظافلأب هرثثل ىّدصتي هنأل ؟ هماظن كف ىف ةعنصلا نسحي نأرئانلا !لع بجيف

 اذه رن دقو . اقئار انسح هب ىتأي هنإف ٠ ةرابع ةطسسإو « ففرصت هَ هدنع ناك
 لدبف : اهراعش جست ةنملا هني ع ءاهراقش جس ايانملا هنيكت مل : لاقق تببلا

 لع نسما نم اذسهو : لاق ٠ هيت ساكب هما ٌسأكو :ءرضخأب بوث رع
 : بيطلا ىبأ لوق كلذ نمو ٠ اهدوهش ةلمح نم ءاهدوسحدك نوكي ةياغ

 مئات الع الئقلا ثثج نمو + ٌثحبصافنونملا لثماجي َناكَو

 نوصح نم انضح نرأ كلذو ٠ ةدوصخم ةعقاو الع هتيب ىنب بيطلا ابأ نإف

 «هعجرتسأو هيلإ ةلودلا فيس دهتف ؟هوبرحنو «هوعزتنآو «مورلا ةدصق ةلودلا فيس

 بيطلا بأ مظنف هروسلا الع تقلا ثد نم ةلحب بصنو « مورلا مزهو «هءانب دّدجو
 - هلزا اديضم اذع ىف

 « مئازعلا ىتأت مْرَعلا لهأ ردق الع *

 ةروص حرشف «تايبأ ةلمح ىف تيبلا اذهب ءاج «نصحلا ركذ ىلإ ىبتآ أنو

 ليثقلا اوعم ىف كلذ زربأو ؛هيلع !لنقلا قيلعتو لاتقلاب نصحلا عاجترأ ىف لاول

 ةعنصلا نسسح رثانلا لع بجيف ؛ هظفا ليدبت نكمي ال اذهو . مئاقلاو نونحلاب

 هنم اًديعتسم اذكن صح نملإ ئرس : لاقف اضيأ ريثألا نبآ هرثن دقو ٠ هرثنو هلح ىف

 ءاهداقتسا ىنح اهيزن اف ؛ اسارتفآ ال ةعداخم اهذخأو « اسالتخآق دعلا اهعزن ةّيبَس



 1/4 ىثعألا حبص نم

 3 ثيدحلا فصو ىف ىورلا نبآ لوق ئرخ جينا 0

 2 سس 2 يي سو -

 ررحتملا ملسملا لتق نحي مل »+ هتاوللالل ارحسلااهثيدحو

 فويسلا ئفكو : لاقف فويسلا فصو ىف ىلحلا دوم ندلا باههش خيشلا هرث

 نايب إف رح ثيدحلا نايب نم ناك اذإ و ؛لآمرصنلا لإ و «لالظ نيل اهنأ ارفن
 بسح : لاقف ةنسألا فصو نإ هلقن مث . لالحلا رحسلا وه تملك ن مع اهثيدح

 رئامضلا رارسأ تب نأو ءاهنم الإ مدي بولقلا ايابخ فّشك نأ افرش ةئسألا ةنسلأ
 0 م اذإو « لام ىلإ ضال كلذ ىف اهثيدح رّركف اهنع الإ هّتباور هيد

 . لور دع ثيدحلا ىف سيلف لحي ام تايكألا رخش ىذلا ابدح ا

 |رهوج ضرعلا ليغ 1 نبابلألا رحبس ةغالبلا : لاقف ةغاللا فضو لإ لا م

 ني ملرد# هنكل اره قوذلا ىف هتبودعو هماجسنآل عمسلاب كردملا ءاوهلا ليحتو

 «زفوتدلل ةلَقَع وهام ثيدحلاف ناكاذإو « هّلح ىف لوأتيف ءززحتملا ملسملا لق

 : لاقف . ةباككلا فصو نإ هلقنو . هلقع لاقع ْلَحو غيلبلا طاّنَت ةطوُشْنأ اًدهف

 ةحاصف نع « ٌبوتكملا ىلا ةحالم نئمطملا لئن ةنقو هلوقسلا كل

 غ3 هن هسرط ىف هنم تلي امل ارت نايبلأ نكي ملولو ؛ لوقا عومسملا

 هذه نم هب ئدتبب امع سفتلا مالظ:لجنا (ىل «الالح رحسلا ٌضعب نكي لولو

 . را حاضوألا

 رثانلا الع رسعيف هيف لالا قيسضي امم رعشلا تيبلا نوكي نأ  .ىناثلا لاحلا

 «رئاسلا لثملا“ىف لاق . َلاَحلا هَلَحَف عسب ام املإ ةبسنلاب ليلق كلذو « هظافلأ ليدبت

 كاذ نف ٠ ًاذف الإ ىتأي داكيال ىتح دصاقملا نم دم ىفر صحن اننعملا نأ هببس

 : هيما نم "ىتاطلا مامت ىبأ لوق

 )و١(
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 كلابلا فثرفلا

 هدنع نم اظافلأ هوسكيف اىنعملا ذخأي نأ نيلقألا نيبرضلا نم العأ وهو)
 ( هظافلأ ريغ ظافلأب هقوصيو

 عاطتسأ نإف + هتغايص ىف غئاصلا قذح نيني متو : «رئاسلا لسثملا ” ىف لاق
 ؟فيلاتلا نقتأو فرضتلا نيسحبأ آلإو «ةبلاعلا ةجردلا كلتف وعملا !لع ةدايزلا

 ٠ لقألا هبحاص نم !ىنعملا كلذب لوأ نوكيل

 ٠ نالاح امل ئنعملاب اهلح ىف ةيرعشلا تايبألا نأ ملعتلو

 هدرويف ٠ هرثث ىف هزثانل لالا عست,ب امم رعشلا تببلا نوكي نأ : لوألا لاحلا

 "لإ لئاسلاب هيش دنع كلذو * - رمثلا نب لاق + "تازابعلا نم بور

 : ىننمل بيطلا ىنأ لوق كلذ نف . “ةبوجألا نم ةّدعب اهنع باجي ىتلا باسحلاىف

 داليا ى كاش نوكت ىح « هقاوشأ ىفقاتشملا لذنمال

 تيبلا اذه ريثألا نبآرث دقو . ىناعملا نم هوجو ىف هرثن ىف رعت تيبلا اذهف

 هجو )لع هرثثو ٠ «هاوطام لع بلقلا ىوطت ىتح ء هاوهي ايف بحمل. لّدعتال””: لاقف

 لوق كلذكو .«رذهلا نم برض لذملا «رظنلا ىف نانيعلا تفلتخآ اذإ” : لاقفرخآ

 اضيأ ىنتمل

 هئامدي د احرضم لبتقلا لثم 5 هعومدب ا ا نإ

 كلذ نأ ريغ قوتك كيد ليتقلاك نويعلا تفي ليعفلا” : لاق ريثألا نب[ هرثت

 تيبلا هنمضت ىذلا اىئعملا الع دازف . «هدّمعب هبحاص داقي الو «هدمَغ نم دررخيال

 ناقفتم «ليتقلا مدو بما مد” : لاسقف رح آ هجو الع هرثنو . دّمعلاب دوقلا مدع

 نسحأ اذهو لاق .“انول نافلتحي امهنأ ئوسءانوب امهنبب دحت الوب لشقلاو هببشتلاف

 ٠ لوألا نم



000 0 
00 
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 را قشعألا حبص نم

 ءاهمامز ةحاصفلا نم ذأ دقاو قئار ظفل ثوبلا قف نوكي نأ  قاثلا_لاحلا

 . لاق «هنزاوي و هلئاسع ظفاب هنري و ءدلا> الغ ديقنيف ؟ اهناؤهج ةخالبلا نم طاحأو

 . ةاخاؤمو «ةلكاشملاو ةلثاسحلا يف ةعنصفلا رهظن كلاسفو : “رئاسلا لثملا# . ىف

 هحقت دق ء دس نعاشل اظقل ذخأ اذإ هنإف ؛ ةلجترألا ظاسفلألاب ةمقابلا ظافلألا

 كلذ ىف اي ءافخ الؤ ؛ةاضتو ةَولْول نبي عنج نك ناك ةمئالي الامي ةنرقف .ةنعفصو

 لانه ففسفأ قدتع وهز : لاق ١ نعظال فادهتسآلاو « حدقلا تاصتنألا نم

 وهاه ةلئاسم ضتعتلا نم هسيف اسم ءاقوضم كلمن هلأل ؛هظفل ريغب رعشلا رثن نم

 الع هسيف فرصتي ةرئان نإف هظفل ريغب رعشلا رثن فالخب ٠١ ةدؤحلاو نسحلا ةياغىف

 يبأ لوقب كلذللثمؤ ب هتاخارؤه ىلإ رطضي لاثب هيف اديقم نوكي الو «هازيام بسنع

 : هل ديضق تفصو ىف مامت

 ديرو لك زدنو ةغالبو .. كح - نذأ لك ا ءاّذَح

 تييبلا ىفاه نسخعأ وهو « نسما مالكلا نم ةكح نذأ لك "المت هلوقف : لاق مث

 تراد مالكلا فرع اذإ اذإو «رمقلا يفي لهو لبق ؟اذه نمل لئاق لاقولف «ربشأو

 صئاضخ ند «ةهاسولا ةيلع تادل قريب زا ذإ ةقرس هيلع سحب لو «ةمالغ هل ةفرغملا

 "الع طفل قف . ةمجح ناسا لك ةحاصف لعجم و ءةكح نذأ لك "الع هنأ هتافص
 هركذام كلذ وخفو .٠ ةقئارلا ةنسحلا ظافلألا نه امسانب اع اهحم اأو ةكح نذأ لك

 لف مهدنغ نم اهلثع ةلولخلا ةنيرقلا ىخاؤي هنأ : ىلخلا دو: .نيدلا باهش خيشلا

 مالظو : لاق مث »+ هييغي انج حبصلا َءوَص لم كف « : لاقف ديلاقتلا نح ديلقت قوه

 ىلجلاو + لاق مث « هحطاقي امدتهلا ُةيدح نكد :.ايضيأ لاقو + هديتي ام ملا

 ىننلل نيتيب انهن نايلؤألا ناذي رقلاو ٠ هسخازبو سوفنلا ضبق لإ هسقبامد اسم

 . ةءاكلا ىف لم.: سام رثك أ نم اذهو : لاق . اهبسانيامقنب رق لك لإ هباضأت
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 ادنَل اويهدام هللاو امأ « اودابو اونف يذلا البال

 نوكيف اونقو اوداب نيذلا نباانالأ لوقت نرأب هلح نكم لوألا. عارصملا نإف
 هللاو امأ اوبتل اوّبهذاه يق نأب رحخأوأ هبف مق نإ ةنإف ىناثلا عارمملا امأ + اهقتسم

 اوضمو اوتام نيذلا نياابالأ : لوقتف ةداي زو ريبغت ىلإ هرثث ىف جاتحتف ميقتسلال هنإف

 اون الو « اختل وتوم الو «ميرتل اوهار الو ءميقتل اونعظام هللاو امأ اًوذو اونَعظو
 . مدقتام 'ٍلعرئاضب سيلو لوط ظافلألا هذه ىفو « نيتعانصلا ” ىف لاق ٠ اَوبنل

 الإ كيبأ ىف كبصي مل توملا نإ هللاو امأ تاق هراصتخا تدرأ بإو : لاق

 ىأنلا برضلا

 ف مرعي هظافلأ ضعبب موظنملا ٌرثنِي نأ لوألا برضلا نم العأ وهو )

 (نيلاح ىف كلذ نسحيو ٠ را قنات ندسلا

 نأب اهماقم ظافلألا نم اهريغ موقيال ظافلأ ريكلا ىف نوك نأ ب, لزكلا قالا

 : ةساملا ءارعش ضعب لوقك : لثملا ئرحم ةيراج وأ ارئاس الثم نوكت

 ايش نب لهُ نم ةطيقألا وثب « يلحس ل نزامْنِم ثنكو
 موق الع امل هنوكل هماقم ظافلألا. رم هريغ,موقي ال ةطيقللا ىب ظفل نإف

 هلوق ىف ”ريثألا نب نيدلا ءايض* ىعف اك «هظفاب هيقبب نأ رثانلا جاتجيف نيصوصخم

 يما اا

 قبس لوقأو « لمألا:توفأو م لمحلا ىحأ ىنكلو ب ةطيسو هيلإ لامآلا تناك

 - ١ مرهم اطربغل اطعم ىلك كاذكو .٠ لّثَعلا فيسلا



 ل ا ات 7 020
 ا للا اا ب

 ب 1 يح "السلا 3 0
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 الح ىشعألا حبص نم

 لَجّمم ىف هردص ةوادع يل 95 :« امنأك لع ٍقَتَح ىذ دلأو

 بخ" نوع 00 0-0 ريف -عهو

 لع نم رظاوتلا َقوَف هتبوكو + هد.ضق رصنأل ضانس |

 ىلغتو لع نم بك اوكلا نإ رظْنَي هنأك تتح اذ لأ قل أكف " هرثن ىف لاقف

 ٠ هيديو همل "3 و « هيرظان قوف هاوكف لج ىف هردص ةوادع

 ريخأتو هظافلأ ضعب ميدقتب هل نكمي ال امن رعشلا نوكي نأ  ىناثلا لاحلا

 قح هلئافلا ضع ريغتو ءةسنم نصقتلاو ديف ةدايزلا ةقإ هز ف 00 ا
 : رعاشلا لوقك ميقتسي

 مّدلاو ملا ةروص الإ قبب لَ * هدا ريضر دهرا ناس

 لوقت كنأل ريخأتلاو يدقتلاب هْلح نكي ال تيبلا مم ىناغاا عارصملا نإف

 عارصملا ىف كلذ نكمي الو فصن هناسلو فصن اقفلا داؤف : لقألا عارصملا ىف

 الع فصن هّلاساو فصن فلا داؤف الثم لوقتف هنم صنت وأ هيف ديزت ىتح ىناث

 الع لؤفم الو ةابتود ابل ءاجال هلع مدلاو مخلا نم هتروصو لوقت مث . مّدقتام

 انيس

 نأل ةرئاضب تسيل هيف لصحت ىتلا ظافلألا ةدايزو : “« نيتعانصلا ” ىف لاق

 نمو ؟ جاودزآلا ىلإ جانحت اهنأ ئرت الأ ؛ عئاش روثنملا عاونأ ىف ظافلألا طسبب
 قفتآ اذإ الإ + حيبفب كلذ نسيلو دساو قمم امل نيتلكر كش نوكيا ا

 اىنعمو «زاجيإلا نم نكميام ةياغ 'لع 'ىنعملا داربإ هيف نسحيام رثَك أ نأ الإ  امهاظفل

 » هداؤوأ فصنو فصن ىتفلا ناسل * هلوقىف لخاد مدلاو ملا ةروص الإ قبب ب ملف هلوق

 ريغب ارصتقم الح هَل نأ ٠11١٠ لات. لزألا عارصلل لييذت ىناثلا عارصملاو

 . ساون ىلأ لوق كلذ نم بيرقو ؛نانجو ناسل : نارْطَش ناسفإلا تلق «هظفل



 لقالا ءزملا 7

 ركذ اك : هظفل ىف ةدايز ريغ نم ريخأتلاو ميدسقتلاب .هلحي نا - لؤالا قي رطلا
 : ”ىرتحيلا لوق "لح هنأ بالا صعب نع “نيتعانصلا” هام

 ري روس
 لقاعب ايف رورغملا لفاغلا ان اياش َنيِوَهَو ايندلا ةوُفح لطأ

 0 ا لس لص رتسم دولا حر

 لتاقملا ىداب وهف قاو هلأ برم »دل امو تأ موق زي ِرح ام اذإ

 . لقاعب اهيف لفاغلا رورغملا ان ءاَهتوُفَجو ايندلا نأش َنيوهت ُلطأ : اهرثن ىف لاقف

 0 تاب اذإو : نوجرب ام نود لئاوغلا لوغو ءدولحلا مهيعس ٌلض شعم وجرب و

 ٠ ائيش اهظافلأ ىف دزي ملف . لتاقملا ىداب وهف تاو هللا نم هلامو موقلا

 ىلزقعملا بيلق نع ظحادلا كح امهظفل الع ةدايز ُهلَحَي نأ  ىناثلا قيرطلا
 : ”ىبتتعلل دش ادشنم عم ه'أ

 امَدت ئوملا ةبقعأو ملح + همجارو هتلاطب تق

 امدسعلاو راتقإلا هراعأو * هْلَكْلَك سهدلا هيلع اَولأ

 . امكلاجمتو َنوُفْخاَضَع + ةّقث وخأ هب كأ اذإف

 كادف هللا ىلعج : هلهأ نم لجر الع كولملا ضعب فطعتسد لاقف اهرثنف

 هبقعأو «هملح هعجارو هللاو ىإ «هتلاطب تلفأ كتايحو هنإ «ناك كم ويلا وه سيل

 ةقث اخأ ائأر اذإ مويلا وهف « هلكلكب هللاو هيلع سهدلا اىنخأ .٠ امدن ئوهلا كنق>و

 ءرحشلا ظافلأ الع اظافلأ كدا .٠ همالك جمجو هريفق لع

 يضعب لو رثن هنأ نييقارعلا ضعب نعريثالا نب نيدلا ءايضض هاكحام كلذ وحنو
0 



 نص ىشعالا حبص نم

 اذإ عيددبلا عاونأ نم اهبنياتباك ايكو «كبي مصأو لاق لمبأو« كلس نسحا ىف

 ةنيرق ىف لولحما وعملا هعم مت اذإو .. نئارقلا اهلر يخت. و « ةفلكر يغ نم كلذ نكمأ

 ل نأ هلو . هبساننام ءهظفح ةريخذ نم وأ «هركف لصاخ نم هل ضرفيف ةدحاو

 ؛ لعفيلف ادم هلعجي نأ 1 ناو انيس ناك نإف بءامامالا | هدسفي ملاذإ ' عملا

 ظافلأل ٌةيسانم هظافلأ نكتلف ائنعملاب لملا دارأ اذاو . عاونألا نم هريغ كاذكو

 دعو لكلا كلذ دسف «ةدحاو ةظفلب ولو ْترَصَق ايف ءاهنع ةرصاق َريغ لولحملاتببلا

 رييدت ةأعام عم الإ «ليدبت الو ريخأتو ميدقتب فرصتب الف ظفللا لح اذإو ٠ ابيعَم

 : رم ايملاوع بانتحأو « ةحاصفلا

 . هيف فرصتملا مع رجح الو «هيف دصاقملا رصحمنت ال بابلا اذهو : لاق

 0-0 ٠ برضأ ةثالث لع رثنلا ىف اهطاعتسآو ةيرعشلا تاينألا لح مث

 لوألا برضلا

 لَا بتارم ىندأ وهو «هظففلب هيف رعشلا نم تيبلا رثانلا ذخأي نأ
 قنؤر لازأ هنأ لع هرثن ىف دزب مل ذإ شحاف بيع وهو “ رئاسلا لثملا ” ىف لاق

 نيبو ؛ همظن نأ دق ادفع دَحأ نك هلئبو لاق ٠ ريخأل منا ةالَطو نزولا
 ةروض ممل ادقع ةتوك نع“ هلقت ول كلذ ىف ةرذم موقي ناكو «هدتبو هاهوأف (هُِلآ"
  رومكت هنيحاص لاك" هظفلب زعشلا رثث اذإ هنإف اهبأو . هم نحال لئن اطر |

 . ئش ابنم ريغتب مل ةبقاب هظافلأ نوكل هنيعب نالف رعش اذه لاقيف ة ةقرسلا 0

 . نيلاح نع جرخيال هظفلب رعشلا لخ ةلمخلاب و

 ريخأتو هظافلأ ضعب ميدقتب هلح ىركمب امم رعشلا نوكي نأ  لقألا لاخلا .



 لوألا ءزسملا : "1
 20 سس 11 11 20. دلال راسا قحط 01 24 70:27: كلامو اخ عت

 : “ ٍناعيرلاو ناحيرلا ” بحاص لاق .٠ ةباككلا تايضتقم بسحب ام قئاللا امناكمىف
 ور. وع

 ٠ نونف لالا نم هيفو «ءانئامز ىف باّكلا قادج ليث زهو

 كبنسل ىثاتلاو ريسينلاو « ظفحلا عاشو «دّللا بدأ ةلاَقَح الع لدي هنأ اهنم

 ' . افللا

 )000 تاع الإ ىهف ىلا | ةباذلل رئانلا الإ اهم ريك سل هنأ اهنمو

 لثملا* ىف لاق . ةعانصلا هذه ىفريثك اذهو «ةعاربلا ىف امسح بساني ام عوشنملا

 «رثك أ راعشألا نأل سكعلا فالحب روثنلل ةذام موظنملا لعج (ا#:إو “رئاسلا

 ناك ةحاصفلا لهأ مه نيذلا برعلا نأ كلذ ببسو : لاق « رزغأ اههف ىناعملاو

 ل هنإف رثك ولو « اريسد الإ مهمالك ىف روثنملا مالكلا دجوي الو « ارعش مهمالك لج

 لاعت هللا لاق كك ىناعملا لك مهراعشأ اوعدوأت هدفا كي لوقملا لب مهنع لقت

 الإ مل نكي ملف نيمرضحما نم لؤألا ز ةاركطلاءأج مث. لوس داو ىف 0 211(

 ةبسنلاب روثنملا مالكلاو «ٌرثك ألا وه رعشلا ناكف كلذ !إع لاحلا رّمسآ مث . رعشلا

 نسح* ىف لاق . راعشألا ىف ةعدوم اهلك يناعلا تراص كلذإف رحب نم ٌةرطق هيلإ

 هتب ور هب فراعلا مالك ىف فرصتتو « هلام ديما الع عستم بأب لكلوك“ لبرلا

 . هلاجتزأو

 ىلإ هدّيقم حسبو «رعشلا باقر كف نم لؤأو ”ناعيرلاو ناحيرلا بحاص# لاق

 هنار ام رو : لاق. مهتفالخ ءاضقن لإ ةيمأ ب بتاك : ربك ألا ديا دبع ءرثثا

 :.لاق , دقعيف لي ممضعب و :لئاقلا لاق اكهدسفأو هدقعف فّرصتملا عوبطملا ريغ
 بينز: مث. هكلس ند. هدئارف ٌَّلَخو :موظنملا ثييلا اذبه ينوتي نأ لما ةييفيكو
 اهّز ربي و ؛ةيفاقلا هتَرطضآ الو نزولا هراقحي ل نكيتم بيترت اهبجاش امو دئارفلا كلت



 قوبل د نا و د تع دو

 26 لثعالا حبص نم

 ٌبُدَعلا درابلاو ءابهصلا تقتلا م: ... ....... هئالوب جازتمالا نمو

 تطرلا نصغلاحرابلا تحتّرتهأ اك * ... .... ... هرازم جاهتبألا نمو

 ايف ىبهتلب و« موظنملاو روثنملا نيب اهيف جوازب ىتلا جازتمالا نونف نم كلذ ريغ ىلإ

 ٠ موتحلا ردقلا هب غلبي ام ىلإ بتاكلا

 ىضاقلا لعف 5 نيئدحملا دئاصق ضعب ىف برعلا تايبأ ضعب نيمضت امأ

 : ءارزولا ضعب اهب حدم ةديصق نم هلوق ىف "ىناجزألا

 بافصلاو اهنم عابرملا كل + لمت حدملاريزولا لل هلأ
 جهسوزؤ . هم

 اامسلابو باهثلاب اوبآف * هيلإ اوُلَحَر ٌةَقفر قفارو

 اباَطملا بكر ْنَم ريح مسلأ * هارذ ىلإ تيلحارلل ُلُقو

 اهلا عالطو الج نبأ نأ + ىنإف قرط ئوس كس الو

 دوم نيدلا باهش خيشلا ناك نإ و «بتاكلا ال ىعاشلا ةفيظو نم كلذ نإف

 هددصب نحن ل كلذب ليثقلا ىلإ «لسوتلا نس>” هباك ىف راشأ دق هللا همحر ىلحلا

 ةفلااثلا ةلاحلا

 قلب

 لقعنم اهّلَحيف ىناعملا تاوذ رعسّشلا نم تايبألا لإ بتاكلا دمعي نأ وهو

 ناءرقلا دعب ةبانكلل ةثلاثلا ةّداملا وه رعشلا ْنإف « روثنملا همالكى اهكبستو «رعشلا

 راعشأ اصوصخو «مالسلاو ةالصلا لضفأ اهلئاق الع «ةيوبنلا رابخالاو وكلا

 هب ؛ةيلهالا ىف مهمولع نشل مهكح عدوتسسمو «مهدأ ناويد اهنإف برعلا

 ةيدل ترد ءةياقت مهفو رعشلا ظفح نم رثكأ اذإف . نوكتحي هيلإو «نورختفي

 اهعضوو ءاهلح ذئنيح هيلع لّبسف ءهركف الع ثدراوتو « يناعملا هبل تفدارتو«ذاوملا



 لالا ةسلمحلا ١0

 ةاسركلا هام هور
 ان كل طم

 اميأ
 د ديف تقر عم انلا ل اتلاواسو اح لف « ع ١ كرتغم لك ف

 بحاص "ىحتتفلا يقلل اهتبتك ىتلا ةلاسرلا ىف هتركذ امو ٠ ةسبرق فصن ىلع ةدربلا

 افرش سبل دق : وهو . ةيرصملا رايدلاب ةيناطلسلا باوبألاب فيرشلا ءاشنإلا ناويد

 «فقوف دما هلإ ىبتآو.« هعزن لإ نامزلا علطتني الو « هعلخ ىف مايألا عمطتال

 نع هب تنغتساف هئاتغب ةمانلا تّلعو «فطعو هيلإ زا<اف هناكم مركلا فرعو

 »« ىونلا اهب رقتساو اهاصل تقلاف « هئانغ ةداسلا تخائأو «ئوسلا

 ةلماك ًاًنايبأ رك ذيف درطتس مث «تبب فصن ةنيرقلا ضعب بتاكلا نمضي دقو

 نب دمحأ نيدلا ءايض خيشلا لعف م ءاهدروي ىلا تاينألا فاصنأ طم لع ءازحألا

 هللا انهدمغت ديعلا قيقد نب نيدلا قت خيشلل هتلاسر ىف ”ىبطرقلا فسوب نب رمع

 : هلوق ىف هتمحرب

 ددلز رقم ةلخ نقلا الدم يل ىلا هتارتع ديب ير

 ا كال 2. واوا

 دهاوش نآنلا .نيبهار نامل + ... .... :. ... ىلا هقرشمو

 دراوم ىلاعملاو درو لضفلا امل + ... ... ... ... ىتلا هتميركو

 دحاج لضفلا دهس ل نم نأ ىلع * اهلضف لد ىتلا ئربكلا اهتيآو
 هدا هل ا ار < ديفا لن فيس كلأو

 نيب فلاخي م؟نئارقلا ضعبب اهجزمي ىتلا تايبالا فاصنأ ىفاوق نيب فلاخي دقو

 ىناذمحلا عيدبلا لوق ىف م : نئارقلا لصاوف

 ريما هي تام ناوشللا برظاك «. ىالوم اهدنا |
 وروودع  رلسوسم رثغ و هر 2م هدو

 رطقلا هللب روفصعل ضفتنا < * ا هئاقل ىلإ حايترآلا نمو



 0 5 . - يا 2 5-0

 1 ا ا ا قل ا يلا
 ل 0 نت نال اي و نر[ عي 1. نسي 0 ١

 ا ا ل ا ل عا ان" 0 اوحتا 4. بر ا اا له هاا ا حج لا ا لا اا

 "4 ىثعألا حبص نم

 ىضافلا دب بنتك[ تيا فيصن وأ تيبلا الم ةلماكللا ةسنيرتلا تيد اكيد
 ا لضافلا

 0 0 ةليلدعب ةلب ىلايللا

 ل ظيفلا ترظتأ نأ دسو

 ايسآرملا رايدلا ىف اولأ فيصلا اذإ * ... هرح ميسن لإ تح باو

 بسه رو هو

 ايليللا ٌدعأ ال ارهد تشع دقو ٠

 ؟[بارملا 0 رت اء 00

 ! ايبا اىمخأو اجأ ام هلف + ... هرم فاطتقآل يدي تددمو

 ا نهال نع ءايكشل تيبف اع بلا لابو نم ءاوكدلا رع هاما
 هس دس -

 ايناعملا هبف : رمزا عمج ذو 0 هناكم نع ظهحللا ئمعل تبجعيو

 ايلاوع عاريلا َكْلَن مم ره اذإ + ...لضفلااميولعب ة لود هل فوتو

 ايواهم ندد قاع برف لدعلا يب |متوهص قري ةبثرو

 انيهاَوَز ءالسَملا ىفأ ىف رهاوز + ... هدوعسءالطإٌبغرأهلا لإ و

 ايلاوتلا نضوبللا دعب تر دهن ٠ 2. "ةدريش تلات شاقل

 لس ةرحافملا ىف تكذ م ؛ةئيرقاا فصن الع تببلا فصن 2و امنيرو

 نإ و ثلأو : وها ماقال هتبطا# ىف فيسلا ناسل 'لع مالكلا ىف ملقلاو نسلا

 « ليضفتلا ةبمسإ 2 لقلب ط » هلوقىف كب نانتمآلا نم تكسحتو .ليزنتلاف تاكذ

 اىسوإيام ةفيرشلا هلمانأ نسم نه كمزسو «هلوسر !اع كطخ عت للاعت هللا مرح دقف

 تدبشو ءدصاقملا ىف ىسأ ةبترلا هذه نم تلن.دق نيكل ؟ هلوضح رسأ د كتول ١

 هرصني تيفو « ادبأ 0 لوزب ال فرش هفك نم نال دما ملام عئاقولا نم هعم



7” 

 .. ءاباوج دري ملو
 ع 0

 0 ( ةءارق هتددرو

 ... 6 ةيليادحسو

 5 « هترّركو

 يذلا

 .. «هتلبقو

0 
 :..ةهل تقو

 ورع ع

 5 «هتاكل تصلخاو

 ! هقّدصأ مو

 .. ىتلا مايألا كلت امأف

 .. ىتلا باذعلا ىلإإللاو

 :. ةيفالا تلسرأو

 .. ةريعلا تابسأو

 ةراسلا تلو

 .. اهنإف ىشلا اهأف

 ضرفب هنم موقأو

3 

2 

 فيضأو دي عمج هلعاو لصألا ىف اذك (1)

 لوفياحرسلا

 ْ يملا باجأ ول هيلع اَذ امو # ...
 ده قل سدس عر ريع

 اَغأ نأ محلا نود تجوع
 موؤدس سرع

 اَمكملا ٌتيدحلا وحلا ظنك
 ربه

 ايرتادق هتهحاو ام كلح لبق 2-

 ورع رز وهمدم

 ١ ىلع د وفعلا ىءاذد تلق

 2 تلمس 7 رع هن رمز

 درا 8 هم

 م ثداوحلا 5 لع سيلو 36

 امّدلاو مهلا ]فلاب ف هنكلو 2

 )2غ(

 اسوم متاسولا ىديال 0 *2-4

 سلسال حاس

 املا عَ دقو هيما أ لنا تب

 اس اد

 "0 دزلا يدفانرم (اكح 2

 تملا الع ماقملا موّللا الع اهآتح < ...

 ١1 د لسلا روع تن ا

 انو طا اعول تفاعوللا ما.

 اادنلا باحلا قالا اننا 6 ع...

 : امدقم نا مودم ل
010 2 2 

 اك دنت كلب هب لأ ٠

 اهوَسْفَأ ةيربلا بردوف هب قارأ
 6-72 م رو 20 5

 ا اييج يسسم مصل ل سس سس . 2 مس سسسلا



 كشط ىثثعالا حبص نم ٠

 ٠ يشادم تازاعو :.

 لا لع ذإ ترم انباَ . ةلسل زر ف راسل 0 ْ
 دهعأ تنام ازع اقازو 0 0 ظ

 زدلا رشي هيف اذ ْنمو هنأ < هَقكب خش نم نمل نأب كَ 2

 هدر 0 نس ءامدلا 1 عج ا ْ

 سهدلا دعب هب موي ئرأ ىلأب هقارف ٍبَْذ دعب ىدنع ناكامو

 رتوش اس ل 286 رح

 ردي رَطَح ىفو درب رطاخ ٠ + ةتنوف قيوط لا ٠

 اهّديِدَج اقاوشأ هيلإ دل 0
 سهدلا ىلإ نإو لس الو اا 2 اكمئاد ِنيَيدَلا بوتهيرمي ٠

 .اعتيسم كار الانا
 ورغم ع ةس ا ءوع

 ألا ضدك لثألا اذه َكْلَع عَ # تاه سمألا دكت

 : لضافلا نشاقلا لوق لثف تيل نيمضت امأو

 انعاف ةالّصلل ىداسلا َباجأ + ... امده ىالوم باك ل

 امكظأ ردْبلا بناج ْنم ىلا م عرس د ص يل

 هدرا اهترطمسا اذإ نع 0 ا
 مد ره د مخ ا ره دوا دصاض

 انا طتلا نع افورصم تاايق سان سا

3 



 لفالا دلال >5

 قف نكلا كولملا تابتاكم امأ : راعش الل ةنمضتملا.تابتاكملا نم كلذ ريغ لإ

 تاحيقلتلا ءىجت دقو «روثنملاو موظنملاب اهيف دهشتسي وأ «راعشألا اهيف لمعتسن نأ

 ركفلا حيقنتو «نهذلا ةضايرل ةعوضوملا لئاسرلا نم تابتاكملا ريغ ىف رعشلا تايبأ

 ىتلا ةماقملا تعدوأ دقو ؛كلذ وحن وأ دإب حتف وأ كلم ديص ىف ةعوضوملا لئاسرلاك

 !لع داهشتسآلا دروم اهتدروأ «ةيرعشلا تايبألا نم ةلمح ءاشنإلا ةباك ىف اهتأشنأ

 'لع مالكلا دنع هركذ فلس ام 'لع «مالكلا ٌقايس هيلإ ٌقوسيو «ماقملا هيضتقي ام

 نم ئرت «مهلئاسر لع فوقولاو «مهمالك ةعلاطم دننعو . مّدقت ايف ةباكلا لضف

 - 100 ل1 رطت و ءهزظن كقورام تادابشتتمالا فاضأ

 ةبييناثلا ةلاحلا
 7 مك

 )اا رخل تملا فص وأ رغشلا نم لماكلا بيبلا نبضي نأ وهو

 هب بتكام لثف ةنيرقلا ضعبل تيبلا فصن وأ رعشلا نم لماكلا تيبلا نيمضت
  لضاقلا ىضاقلا

 ْ ةرضحلا نم لصو
 رشللا + ترف ذإ قاكف اح علا همظتو ةاييملا هام هب باع

 أم

 لع هنم هدنع تفقوف

 رحبلا هلشم ىعّدبال ام كلذو « رحب َتْنَأ ىذلاردلا ىهءذوقع

 ُْق هنه تعنئرو

 12 0003 013 هيل 3 رع 9

 راو ىهزلاو رونلا ايف قباست * رطاخو نيعو ىنتجت دب. ضاير

 ضايح ىف هنم تعكو
 مولا ص 0 ل ل ا و 0
 رطقلا لحب اذإ اهيراحم ىورتو * ًاظلا انج ام اذإ اهناجترست



 ا

 كد ا ل ْ ف ماو : 0
 رداوبلاعومدلا ف ىرجت ربصلا نم * هيا الا ءاشحألا فقام

 قنا كرو ؟ضرأللا ليبقت « ضرف ءادأو ؛ باننا تفي رمت ب 3

 ريغ قلفلا د فما راب تي .ةرخآلاو اينالا دو و

 ايش تن لف * ل ايلا رقت
 © ص دضص هارس

 !هروتب ريسأ نأ اذه ىحو 2 ادع ىلا 9

 ريغ ةدذ

 هردق فرش سيل ريمأ ى ظ

 ام عدو ء ىقي الت ىلبت ىدل اب لصُيل السوي نأ هك لاؤيلا ف ا
 لا < اع

 ٠ ا 0 ى نع

 1 ريمأت ًاقداص اغلا أف ذأ وي 6



 ل كألا ءزسجلا ا

 لوألا ةلاحلا
 دامشتسألا

 افباطم روغنملا مالككلا لالخ ىفٌرثكأ وأ :نينيبلاوأ ءرعشللا نم َتيبلا درو, نأ وهو

 طرتشا هونختو لاقب هيلع ةبني نأ هيف ظرتسما الو برثنلا نه مدقتاه ىنعمل

 نع هتغبصو هنزوب زيك رحشلا نإف « ةيوبنلا ثيداحألاو ناءرقلا تارآب دامشتسالاىف

 تارتاكملا ىف كلذ نوكياه رثك أو. هياع هيبنتلا ىلإ حجاتجي الف .مالكلا عاونأ نه هريغ

 « هنم شحوتسي هناوخإ ضب ىلإ لضافلا ىذاقلا هببتكام لثه : تايناوخإلا

 ظ : هبلإ قوشتو

 ىعم نكَف نيعمنم ىلامو« ىلع » هفورص ثححأ َنيبلا نإ برايف

 "0010 لا !رارنأو + يلح دو لاذ يبرغ لم

 «بذكملا وسلام 0 ةيقلكد يملا ريغلا 2 هع 2 بدعخلا بلتلا دب نه

 ءاهراوش دفذلاو ءاهراوأ ريسفزلا ليلا انا قدقو دقو سلما ىلإ اتريد

 ظ > اهرأث داؤفلا ىلع ءاهيالا قوشلاب

 اهراوأ الط ندد د 00 39 فراز ول

 روغثلا مس دلك كر ارسألاو رورمسا مساوم ثناكص قا عاتتجآلا مايأ الع اًقسأ

 ءاهكي تجقزو ء«اهقاور ألا دتمآو ءاهقاذم رجلا تاقوأل او ذتو ؛؟راطوألاو

 : اهك ذ بعودو

 ؟ اهزلذأ مولا نأ ذأ بكف .« !اهتوالح ىشت تنام هلق

 هكلمو ه اريطتسم هئانس انسو « اريضن هباتج انج لازال « بانا تقراف ذمو

 الع هنم فقأ مل «مايألا دج نيديدحلا:الع هررعو «مالعألا قفاخ نيققافلا ىف



 0/١1" ىثعألا حبص نم

 فونص ىف عاسفآلاو ظفحلاب روهشم لجر اذه ؟ةرك اذملا كلت ريغب هركاذأ تنكف .
 ءانسلجتو نحن 7 قح ىف انرضف ةدم كلذ 'لع تضمو ؛اهبسحب هت اذ ام ءعوابعلا

 ”ىربطلا رفعج وبأ اذه ىضاقلا اهأ : هل تلقف . قحلا ىلإ لخد دق ”ىربطلاب اذإو

 ذخأو «هبناج الإ سلجو هيلإ لدعف ءهدنع سولحلاب هيلإ أموأف «البقم ءاج دق

 رفعج ابأي اهتاه : ىبأ لاق ءاتايبأ امم ىربطلا ركذ ةديصق لإ ءاج اماكف « هي راجي

 لاق ءريسلا نماثيش ركذ املكو .ءاهرخآ ىلإ نأ اهدشنبف :ىريطلا مثعلتيف اهرخآ الإ

 « هيف ّسم امب رف هيف رفعج ابأاي ّسم «نالف ىب مويو «نالف ةصق ىف ناك اذه ىبأ

 3: رفض تلح نآلا : ىبأ ىل لاقف ءانمق مث. هعيمج ىف ىبأ زميف « مثعلت ارو

 ديلوت ةقدو « مهمالكى ةعانصلا نارودو «رهذخأم فطلاف «نيئدحما راعشأ امأو

 اصوصخو (ةياككلاو « ةباطخلا بولسأ نم مهبولسأ برقو  مهراعشأ قف قاعلا

 هرعش داهشتسآلا رثكو « مهتارواحم ىف سانلا ةنسلأ نع قطنب هنأكى ذلا « ىنتملا

 ءابناعم ريدتو راعسشألا ظفح نم ةباثكلل مئرتملارثك أ اذإف أ هلهجج نم ّلق قع

 ءاهنك امأ ىف اهعضوو « اهلحم ىف اهلمعتساف « اهنم هظفح ىفام ةربخذ زارءإ ىلإ مالكلا هقاس

 . اهيناعم سابتقآو اهداربإ ىف لاح ا هيضتقباه بسح الع

 ىقايقلا دنصقلملا

 ( ةباككلا ةعانص ىف رعشلا لاعتسآ ةيفيك ىف)

 تالاح ثالث هتباَك ىف رعشلا لاعتسا ىف بناكلل نأ معا



 لوألا ءزحلاا 3

 :لاق هنأ بيسملانب ديعس نع «ناعبرلاو ناحيرلا””بحاص ركذو:“ر عش تييب هنف
 نب رمع ناكو : لاق .٠ ةثالثلا رعبشأ ؟لعو رعشلا نوديجي لعو رمعو كب وبأ ناك

 هتجاح ىدي نيب اهمّدقي رعشلا نم تايبألا لجرلا تاعانص لضفأ لوقي باطحلا
 هنع هللا ىضر "ىعفاشلا نع ركذ دقو ٠ مهئللا اب لزنتسي و « ميركلا اهب فطعتس

 ىعفاشلا لوقامأو ؛ ليذه ناويد ظفحي ناك هنأ : ةعبرألا ةمت ألا ضعب نم هريغوأ

 : ٠ هنع هللأ ىضر

 دبي نم رعشأ مويلا تنككل « ىرزي ءاملعلاب رعّسلا الولو
 هلوقب ”ىنعملاوهو « هنديدو هنا رام ثحب فشلا ]1| همك فرص نه ديرب هناف

 2 هود 6 ه- - - ىر رد 03 24-1

 دارأ ىأ “ ارعش هالك نأ نم ري ا هنو ةدحأ المي أل” ملسو هيلع هللا ىلص

 رعشلا نم نإ” ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقو ٠ هن» هفوج الع قه ديو دع قع

 هرك ذه تاره هر كيف هبجعي تييبلا عمسل هنع هللا ىذر رمع ناكو ٠

 « ءايدألا تاقبط ”” باك ىف ىرابنالا نب تاكربلا وبأ رك ذ دقو. . هريغو ظحاحلاا

 ءابمقف ناك هنأ : ىرابنألا ناسح نب لولبملا قاحإ نب دمحأ رفعج ىبأ ةمحرت ىف

 بلاط ىنأ هدلو نع كح مث . ءافلخلا نم ةّدعل ءاضقلا داقتو بدألا عساو ءاملاع

 هبناج ىلإ و سانلا هوجو نم دادغب لهأ ضعب ةزانج ىف ىدلاو عم تنك لاق هنأ

 ءاراعشأ هدشنيو ءهِيلَسإَو ةبيصملا بحاص ظعب ىبأ ذخأف « ”ىربطلا رفعج وبأ

 «ةرك اذملا ىف امهنيب صألا عسنآ مث ءكلذ ىف ىربطلا هلخادف ءارابخأ هل ىوريو

 لاعتو ءاهب اوبجْغأو نورضاملا اهتسسحتتسآ للعلاو بدألا نم ةريثك نونف ىلإ اجرحتو
 :تاقف ؟ ةركاذملا ىف انلخاد ىذلا خيشلا اذه نم قباي ىبأ :ىل لاقف ءانقرتفآو راهن

 ! هلل انإ لاقف «"ىربطلا رفعج وبأ اذه : تلقف ءال لاقف «هفرعت مل كنأك ىديساب

 «لابجلا ىف ىتبسالا : لاق ؟ دياب فك ت افق ؟هعم قرع َتِلسَحأ ام



 ماب ىثعألا حبص نم

 ىتنئاكم صأالا نه :هاريزو هب وصتسيام ”ىلو .هالع هللا مادأ ةلؤدلا دضع ىدينسو

 نم ىمهس رفاو ذخآل  ٍيسقلا ةبلاغلا بهاوملا تنناوأو ءرعتلا تاددجتمب و كاذب
 « عاطملا لطفا ةيزضأ نيب نفي ريضنو :«رونملاو لكلا سب شق ليحو بولا

 ماما . نملاعت هللا ءاش نإ ءعابتألاب لباقملا هيبنو

 رشاعلا عونلا

 يعاود ترفؤت اهو تزعلا راغشأ اصوصخ  ةقئازلا راونشألا ظفحم نع راكتساإلا

 «ليذه ناويدو «تايعمصألاو «تايلضفملاو  ةساملاك..:. هرايتخآ ١ص اهم ءاسلولا

 ؛اهحورش ةعلاطم الع رفوتلاو ءاهضماوغ فاشكتساو اهيناعم مهفو كلذ هبشأ امو

 ريركب : مالسإلا لوأ ىف اوناكنيذلا مهو .برعلا نم نيِّلوملا رعش كاذب قحتلي و
 نم نيقافملا رعش نم ديج بناج ظفح كلذكو ؛ هريغو لطخألاو « قدزرفلاو
 . ,هوحنو ىنتملاو «ىبورلا نباو ؛"ىرتحبلاوديلولا نب ملسمو مام ىبأك : نيثدحلا

 لوألا دصقملا

 ( كلذ ىلإ بناكللا جايتجآ نايب يف )

 ةرثكو .«دابطتسالا ةعصو قاوم ةياريخنم كلذ انظ نيفلوملاوبيرصلا سلا

 مصأ الع ىناعملا عارتخا ىف ءاذتحلاو .« لاثمألا عازتنآو « لقعلا سه لّفَصو «لقنلا
 ةيبرعلا رداون نم عالطضآلاو ءاهدهاوشو .ةفللا لوصأ اء عالطآلاو ؛لاثه

 مالس نب د2 لاق . ءانتعألا ةياغ كاذينونتعي لوألا ردصلا ناك دقو ٠ اهدراوشو

 دشنأالإ أ هلضرعب داكيال هنع هللا ىضر باطن نب رمعناك هاشم ضعبنع



 لوألا ءزسملا 51

 هينؤي نأو ؛دسح اذإ دساج رش نم هيميو «دنع اذإ دناع ديكن م هيقيو ؛هيلاعمو

 حلاصمىف هيعس لعجي نأو؛نوألاو ةرجخآلا ىتداعسن هيي و «قعلاو ةلجاعلا ىتدئاع
 « همبار هاوقتو هرب حاتم رذاغب نأو از هريم هدالب حاتم ىف هرظنو « ازوكشف هدابع

 مانألا رظاونو ءرضاون هلدعب مايألا ضايرف ؛ هحلاص هاوجنو ءهرس رطاوخ لعج اك

 هتداعسو هتمهب مهتعاربو « هيفاوم هتكرب و هني مهم اصمو + رظاون هلضف نإ
 قيفوتو «هدارإ ولومأم 1 لني «هداعسلا ءابفأ ىف ليقم نأ دقتعألى إو ؛ هيتاوم

 ةضرفلا ل « هتداعسو ليقف راك نم لعلع « هيتآو هدمتعأ اه « هيف قّفوأ ايف

 ؛ هيلع افنآ دراولا ىباطخو «هيلإ اذه ىباك نع اضوع نوكأ نأ دوأو هتمه# ومس

 ىبأل : هتلود مايأ هللا مادأ 1 هتمدخ نم فرشأللا اظحأو 4 هتارغ الذ فمي

 ءابعأ لمت الولو ب هبانج ىلإ ةردابملاب همدخ وأو « هباب ىلإ ةرحاهملاب هديبع ردجأ

 1 را انو ضنا نسف ينل دلت ىوكو ءايقزلع اهتم
 هاا + مايل مار عرسم ىراغآ خيا الو ءدارش مآ نح واخ قس املا ءايبئاتس ف

 جملا هللا .الكه مدقب ةبهوملاو «ىلإ لَا هللا هديأ ةمسعنلل لع بجاولاب تق

 هوجو ايس تسسفأو ء ةرشوتنسم ةكحاض ضاخملا ذيجاو اهب تصضأ ىتلا ء ”ىدل

 «ديبعلاو ءامإلا قتعو ءديرملا ىرتمب ٍركش رفاو نم : ةرسهتسم ةسلاع ل_نيتاكلا

 ام لمآ ءهيلإ لسوتم ةبغر لاعت هللا لإ بغرأ انأو ؛ديسأتلا !لع ةّرادلا ةقدصلاو

 «.ةيلع ةدئاع « هفالحأ هلجأل تو «هفالخأ هب تبرعت لك ةكري لعجي نأ «هيدل

 ءالاحاش هلضف مل ه ؤماوليال الحال اكلم هريمعتب ةنذؤم «هيبلإ ةبئان ةنمايمو

 + ءارمألا هتوخإ نم هيقباستو هب ةعتمي و « ءاقبلا ىف ةلودلا دضع ىديسسل دمي نأو

 ىناصي امل فكوتمل نإ و ٠ هينامأو همسه هسيلإ ومسنام ئوصق «هيفو مهيف هيريو
 بهثئاكمو هتمدخل ىف همججؤتسسأاه دمتغال ءهتنكو ميوكلا ههسأ نعى م باك نم



 4  اىشعألا حبص نم

 فتاتسم نم هللا هيلوبام لكبو كلذب ىتعلاطمب هارب اهفانيع !لعأ «هءاقب هللا لاطأ

 ءامهف قمه فرماو كيب لص دخل « هل هبهاوم ثداح ىف هل هدّدجيو ( همعن

 . نملاعت هللا ءاش نا «هتمدخ ضراوعب ىفيرشتو « هيهنو هصأ نيب ىفي رصتو

 : ىهف ةحلط نب ةزمح نب لع اهم اهضراع ىتلا امأو

 ةمسّبملا ئيرشبلاب « هءاقب هللا لاطأ « ةلودلا دضع ريمألا ىديسس يك وسي

 ٌنقرشأ ىتلا.؟ فعاضنملا دحلا اص نع ةمسّقنملا ىعمتلاو «٠ تفنالا دعللا دجال ا
 تقدصو « اهاّيَر نع لامآلا كرد تاحفت ٌتعوضتو . اها نع لابقإلا علاطم

 بيجنلا دلولاب ب ةبعترملا مهتويع ءادعألا نم ْثَبختنآو « ةبقترملا مهتونظ ءايلوألا نم
 ادد د هنا رثك ىذلا ء صولا نيل ءزمسملا ديما ريتا يطا ألا

 « هيجترن هلام انونظ قّقحم ةموكت وهو «هيعارتو هنم هبقترن امب انددعو « ةيلهأ رشعم

 « ىَل عماوج الع ثذوحتبسأ ةطبغ ىتزفتسأف ؛ هيف ةلبقملا ةداعسلا نم هلم اب

 ىذ لإ ءالسوتم: تعرضتو ءالهتبم ٌتقفطوب ىلف عارج ىوسوت اسم 0

 ءافكديعسلا ةلياوءديدملا رمَعلا نيب هل عم نأ ديرب امل لالا . ديجتأ شرعلا

 ىديسس ئدل هيدابأ تايحت لححي نأو ؛ ديطولا ُكأملاو « ديتعلا دحما نيب هل نرقام
 الع اهقنآ ىبري «دالوألا ءابجُت ةرشبم «دادمألا ةفدارتم :ءدادعألا ةةعاضتم ريمألا

 قّرفم 'ه هبا هيرب نأو مدح لَم فواطلا اهدل» نع ول بمس

 فرش ةرصنس امئاقو ءهتكلمم ءابعأب اضهانو « هّتن ٌرذ ةمج ىف قر 3 « هتلود

 يءابجنلا ةوخمألا نم ايارتأ هع ٍنآوءاديعس ارفظم ءاذودج هدالوأ دالوأ اع 0

 ءرعنلا ءالبإ تأ نم ىف نيرابتم ؛ محلا قلع تابلح.ىف نراجتق .ءاذعسلا دحامألا

 بيحر لابقإلا دونج ماحتقا دفارتي و .«:هباب تادّتع ىف ةداعسلا دوفو ماحدزآ ديارتيل
 هه - ٍِء تم 2

 هبقانم نم هلضفهبام هيلع ظفحي و ؛ هيدابأو هبهاوم نم هلوخام هيدل سرح و ب هبانج



 لوألا ءزملا : "1

 م ةدع

 «همدقمب مدقت ةدئاف ىف ؛ عوفشملا ةاراجم نم عفاشو ٠ عوبتملا ةارابم نم مهنم عبات

 مرتخت ةرتقوأ ءاهلاضتا ضرتعي لل نم ةداعسلا: هذه: سرحيو ؛هدرومب درت ةدئاعو

 دعبألا دمألا امن الإ .امصقنتوأ ءاهملثت 3 زروأ ءامصغنتوأ ءاهبوشت ةبئانوأ ءاهنامز

 أوبم ئرخنألا رادلا ةرارق ىلإ ءايندلا رادلا هذه ةراَصَع هبىضُت مث  لوطألا رمعلاو

 ءاهب اجبتبم ءاهمعنأب اصتخم ءاهتاجرد عفرأ اّلاح ءاهفلابم ىصقأ اًعلبم « .اهبتارم قو

 ةيدابلا هراثآو ءعبارلا هرجتم هيلع هءافأ ام ًابفوتسمو «هيعس حلاصل همّدقام ارمثتسم

 ا نماالاخ تنلاو قاس نع آر ترعشتسا ىلا ىرظن مايأ ىف هقافن ال

 *لع ةعلاط تاداعسلا نأ ٌثدقتعآو ء هن اهتاريخ ثفاوتو « هتكربب اهلاضم ُثَاثو

 "ا اذه ىاك ناك نوكأ نأ تمطتب اولف ؛ همجتم ىلإ ةمحان ابسابسأو «هملظم

 هديعالوأ تنكل «هطاسبلالبقمو هءاش هللالاطأ ةلودلا دضع :ريبألا ديل ةعبتلا

 ةمدخب ةمدخلا كلتنع قوعم ىنأل : هئانف لإ ةردابملاب مهقحأو «هباب ىلإ ةعراسملا

 هللا ةمعن تيفو دقو ءهسمأ تحت نيفرصتملا ةماقإ « ةرضحلا هذهب ميقمو « هلبقنم اهيفانأ

 ءاهفرطي و قدعلا َنيع ىذقي و « ىلولا َنيِعَرمبام ىلاعت هللا هديأ هنم بهاولا «نملاعت

 نأ نملاعت هللا لأسأو ؛ ديبأتلاو زعلا ماودب ؛ديزملاو ماقأل ىرتما كشلا نم اهقح

 ربل مانو ثملا لول انلطو هلل ازتاعو © هل انفو « هلعاشل رقت كلغ لت

 « هدزوم نع ( هدلوم 2 هللا هدبأ ةلودلا دَدضع ريمألا قداس فعن نأو ةءانفلاو

 ءمسهتيزقذ خابشأو « ملاثمأ هلآ ىلاعت هللا مهديأ نيقباسلا ءأرمألاو هارب ىّح هيقبيو

 ٠ هترادقب ءهيف هلامآ تطسن[ام 'لعأو «هيئامأ هل هتحّترام لضفأ مهنم لك ىف اغلب

 نلاعت هللا اهالعأ « هتينكو ديسلا ريمألا مسا هيلع رّرقي ام باككلا عقوتأ انأو

 «ةلودلا دضع ىدبسو ؛ هتمدخىف ضرفلا“ةيدأتو « هتبتاكمىف مسرلا ةماقإ فناتسأل

 ٠ ررحبلو لوصالا يف اذك (؟) ٠ قاّبسلا هدرفي اي ءابنإ ىلا هلعل (1)



 ا ىشعألا حبص نم

 دق هنافع باجعلا بجملاب كلذ نم "لضافألاب ءادتقألا# هبا ىف ةحلط نب ةزح

 ري زولاو « ”ىناسارخلا سوباق ريمأللاو .”قرافلا ةتابثث نبآ بيطحلا مالك نسحتسآ

 ءاسؤر مه نيذلا « ىباصلا قاصنإ ىبأو «دابع نبأ بحاصلاو « ىرقملا مساقلا ىلأ

 ؛ ةقئارلا ةزج وملا تطفتاو« ةسميدبلا .دوهملاو لئاسرلا نم «ةءاطلما ةمئآو «ةباقلا

 ةاعارسو « قيمنت ةداي زعم ءاهظافلأ ريغ اظافلأ امل عرتخآو ءاهظافلأنم اممناعم دّفب ٠

 . ماثتلا نسحأو « ماظن متأ الع «فيصرت

 ةلودلا نع نع ىناصلا قاحسإ وبأ اه بتك اههنم لوألا «نيباقك اتخسن ناتافو

 ٠ . هل دلو دولومب هربخي ةلودلا دّضع هيخأ نع هيلإ لصو باك نع اباوج هوب نبآ
 ىرثأ ظافلاب كلذ ىف اصلا قامحإ انا راكذملا زمن ا ام طرأ ةياسأا

 . ٠ اىنعملا دات م

 : ىهف ةلودلا دضع نإ ةلودلا نع نع ىباصلا قادنإ وبأ اهب بتك ىلا امأف

 « ءايلو الل قاسلا ربحلاب هءاقب هللا لاطأ ةلودلا دضع ريمألا ىديست باك لصو”

 هب هللا داز ىذلا «ريطخلا ليلا ديسلاو «ريثألا بيبحلا دلولا ف ءءادع"الل تباكلا

 ذَخأم فم كلذ نخاف ءانل لامآلاو اّلاآ ةيف ققجسو ءاندع همني دتسو 00

 « لي وطلاءاقبلاب هصت«نأ ل لاعت هللا تلأسو « جاهتبآلا لزانم ال عأ ىدتع لزنو طابتغآلا

 نوكيل : هؤشنب ةيشان «هومنب ةيمان ريمألا ىدبسل هبهاوم لمجي نأو ءديدملا رّمعلاو
 هيدا امدحتو «هدايزب هدمت نم هل اًدعاوو «هداع هلضف نم هل ادم همايأ نم موي لك

 ؛ املاكشأ نم: بيفاسام ولت) ةمزام هل اجبر ءاهاتمأ نم قيساع للا تنعادا ةحنم

 «همايق كللل امئاق «هتلزنمل ءاقبلا هفلاس دعب امراوو « هتلود هجوف ًةزغ هايإ هيرب نأو

 « نيقحال ةوخإلا نم ابارتأ «نيقباسلا ءابجنلار باك ألا ديعي هل بس و  هناكم هنم اًداسو



 لوألا ءزسسملا 1

 ءاهقورع ثدعرو ءاهسرافم ثباط ةعبت نم هللا كلعج دق : دولومب ةئنهت ىف بتكي
 هللا لونف ء لابفإلا ىوذل ةسيفن ةريغذو. «٠ مكلا ىهوج ىف ٌةدايز اسبيف ةدايزلاف

 دلولا ثودحب..ربلنا. ىنغلب دقو ٠ ةيفاكلا ةيالولاو « ةيفاولا ةسسارحلاب كدسنع همعن

 «هداعسلا مظم كتضأو « هدايسلا ةسينفأ سمع .ىذلا « بيطلا عرسملاو « كراسبملا

 فلل ليف «اديح اديعتس «ايقت 9 هللا هلعشب ءهب تجيب كاذب ترشاسبتف

 كراخأو « هيلع كش كقزوأو © كم رد هياكو «كددغ هن نعأو ؛ مهرثأ ىفثقب و

 . هتمحرب لكشلا نم هيف

 ةرقطل نم هبا كلم دق :لوقتخ ءئرغأ ظاسفلاب هدوويوت 6مملا رخخآ ةمعابف

 ةلماش ةطْبغو «ةداعتسلا ٌةلماك ةسعن ايف وفلاف ءهتناتم تفرعش عرفو «اهنوصُع تك
 ىب لصت دقو ؛ىلاكلا عافّدلاو « ىعارلا ظاّقِللاب كيلع هلضف هللا ىلوتف «رورسلا

 «ةعفرلا ساسأ تّثو .«ةدايسلا دئاوف دّدج ىذلا حاصلا دلولاو .”ىضرلا ليلسلا ربخ

 ثانَم كلسن « اديعس.الجنو ءانوممم ادلو ىلاعت هللا هلعج «ترشبتسآو هب تطبتغاف

 كّرسو« كلمأ َةباغ هيف كارأو « كتورث ىف هب دازو « هوذح نساح ا ىف ودحو هقلم

 . هتبؤرب دادعتاو ءةدوحو

 امو ىرحملا اذه ىرجيام كلذكو . ةفاتم ظافلألاو ءذدحاو لصفلاو ىنعملاف

 : ةانعم" ف

 جرتمآو ؛ داو و اي ةكالإ كان لد نفيس الو تلف
 ناءرقلا ف زاجمإلا عاونأ دحأ وه جبملا اذهو ؛همدو همل ةغالبلاو ةحابصفلا ءازحأ

 ةروس لك ىف رت هوت قس ا امام هسبف ركتن ةدحاولا ةصقلا نإف « ميركلا

 دّمأ ةيابنو ةغالبلا كح ءافيتسآ عم ءاائرسألا ىف هن تدرو.ئذلار يف بكرو :ظفان

 نبلغ ننأ دقو وردا هذه قترآو أ ةجينملا اذه كلس نم ّلق كاذلوو ةعاصفلا



 ١ قيعألا حبص .نه

 . 0 58 : 1 م 1 5
 لوحتو « ىرهد بئاوت ىلع اهلضفب نيعتسماو 6 ىدلو أمم شيعي انمرأ اه ىرتشا

 كلذ الع هللا ةومحتلاف لاق تلاسااع كل انرخأ دق انإف +. لاق ضم ول ردك

 فعن انإ و« هنم نايبىف غلبأ الو« لاقمىف زح وأ الجر تبأرام : ماشهلاقف  جرحنو
 اهو ءاريتقت عنم الو ءاريذبت ىطعن امو «لخبلاو فارسالا هركتو «لزن اذإ قحلا

 ءانيبأ عنم اذإ و ءانيطعأ نذأ نإف ءهدابع الع هؤانمأو «هدالب ىف هللا نر الإ نحن
 ك0 0 1

 ؟ الئاس انددر الو « الئاق انهمجام « قحتسا لئاس لكو 4 قدصي لئاق لك ناكولو

 كن نأ قررا عدني هنإف اسبأ 'ل هيرحم رااظفشتسا اه سس 0

 « تفلباف تملكت دقلنينمؤملا ريمأا, اولاقف ٠ اريصب اًريبَح هدابعب ناك هّنإ ءردقيو

 . .ىتدقللك ىدتنملا سيلو ءسدقيم نإ لاقف نيل عدا غلب امو

 ىّدؤِي و « دوصقملا نع ٍجرُحي بانطإلاو « ةريثك كاذ ى رابخألاو تاياكملاو

 ٠ ملعأ هللاو «عتقم كلذ نم انركذ اهفو «لالكا ىلإ

 ثلاثلا دبة عفلا

 ( لئاسرلاو تابتاكملا هذه لثم ىف بتاكلا فرصت ةيفيك ىف ) 1 ُ 5

 عيمج جارختسأب دحأ لقتال هنأ مظنلاو رثنلا ةعانص ئىطاعت نم الع فاخ ريغ

 ىناعملا نم هيفام سابتقآل : همّدقتْنم مالكى ف رظنلا نع ىنغتسد الو « هسفنب ىناعملا

 جسنبف «مهحالطصآو نمز لك لهأ بيرت ةفرعم عم «ةقئافلا ظافلألاو «ةقئارلا

 ريغ ىناسعملا الع ءارعشلاو باككلا دراوتو ؛مهفلاخت ةقيرط حرتقي وأ « ملاونم الع
 «ةيفاقو نزو نم دحاو لصأ ىلء”به وه ىذلا رغشلا ىف عقب دراوتلا نإف «لوهجم

 نأ لثم ؛مالكلا جسنب فيكف رع « مالكلا بيترتو اينعملا الع فقو اذإ هنإف



 ٠ لوألا ءزلا "ع

 دس وس _ 6

 َكَبلك ْمجأ”لاق ىذلا قدص : هداوق ضعبل لاق روصنملا نأ :ىكحام كلذ نمو

 رم د ادع

 . كعديو هعبتبف افيغر

 نب كاملا دبع نب ماشنه الع شرف نم زاجلا لهأ دفو هنأ ىف ان كلا

 « اردق مهمظعأ ناكو «"ىودعلا ةفيذح نب مهلا ىبأ نب دمحم مهفو « ناورم

 « كيف تلاق دق شيرق ءابطخ نإ « نينمؤملا ريمأ هللا حلصأ  لاقف انس مهربك أو

 ؛ كلضف مهنطم صحأ الو «كردق مهّلئاق غلب امو «تبنطأو ثرثكأو ْثْلأو
 كاملا هل كال نانا واو واق لاف كله لوقلا ق تنذأ ناو

 ءاهركذأفأ حئاوح ىل نإ !لوألاو ةرخخآلا ريخ كل عمحو « ئوقتلاب كنيزو « ئسحلا
 نينمؤملا ريمأ ئأر نإف «ىنم سهدلا لانو « ىمظع ٌقدو «ىَبَس ثربك لاق - اهتاه لاق

 لاق - ؟ كلرسكر جيو كرقف ىفني ىذلا امو : لاق - ىرقف ىفنيو « ىريكر جي نأ

 تاهيه : لاق مث ءاليوط ماشه قرطأف ٠ رانبد فلأو « رايد فلأو «رانيد فلأ

 «ديسا ولن سسملإلا نإ اهأ :: لاقف - كلاسام لمص الب لاتملا كن « مهلا ىبأ نباي

 هد ىذلا لأسن انعنمت نإو « تيدأ انقف انطعت نإف كسلاح كرثآ هللا نكلو

 نمتملإ نأ كبحأ نألو «ةضغبم عنملاو دع ءالنلا لاق هللا تإ مكن حام

 « هؤاضق مح دق انيد اهب ىضقأ لاق - ؟ اذ امل رانيد فلاف : لاق  كّضْبَأ نأ

 ؛ ةنامأ ىدؤتو : 2 سأر الف + لاق لندن نرشأو 3 هلمح ىناتحو

 « تكلس كاملا من : لاق  ىدآونم غلب نما جور لاق  ؟اذ اك زانيخ كلو

 لاق ؟ انابل راند فلآو ءالسأ تحقرو © ١5 ذ تففعأو ءارصب تضقغأ

 ٠ مّسرلا ىف أطخ وهو نئلو . لصالا ىف )1(



 فينو : ىذطألا مسح نف

 دحأ مهيف له هباصصأ هوجو ىف رظنو «هقتتعأو ! "قباب لاق مث« هيلإ هدي روضنملا

 لاقع نب ةبش ماقف .”ىدهملا باهو كاذ هرك مهلكف ؛ هلضف فصيرو ههاقم رك ذي

 ! هناسا حضفأ ام .! نينمؤملا ريمأاي كدنع ماق بيطخ رد هلل : لاقف ”ىميقلا

 نوكيال فيكو . !هقيرط لهسأو !هقير "لبأو ! هنانج ىضمأو ! هنايب نسحأو

 : را ىبأ نب ركز لاق اكوهو ؛هوخأ ”ىدهملاو « هوبأ نينمؤملا ريمأو كلذك

 اقوسلا هذنمح ديو كولي اب... : نسم اتق أها وله ىلا

 اقل هَلف هفياكت الع + امهواّشب تحل نإف َداَوَللا وه

 اقبسس اص نم امّقام ّلثف: + لهم نم ناكام الع هاقيست وأ

 را اقدح ال ا دا رضي نم نضوب لع قيقأت + عيب رلا لاق

 ءروصنملا "ىلإ تفتلاف . ”ىدهملا نم ىل و «مالغلا حدمو «نينمؤملا ريمأ ىضرأ

 ٠ مهرد بفلأ نيثالثب الإ ىميقلا فرصنيال عيب ناب : لاقو

 لاقف « روصنملا دهع "ىلو ”ىدسهملا الع لخد الجر 0 كلذ نمو

 3 هللحأ نأ ىترصأ امإف « أ فذقو ىوش روضصنملا نب نينمؤملا ريمأ ن نينمؤملا ريمااي

 « هترضحب هؤدع تعش لاق  .؟ كيش لو لاق مي

 نب هللا دبع نب يهاب لاق ب همتشل يضخ ىذلا قيم نمو لاف بسال
 مك ّيش ناك ن إف ءاقح هيلع ٌبجوأو ءامحر هب سمأ متماما نزلا نم

 لاق هم نبآل رت نم م ءاسأ انو « عقد هنض نع نعو دا همحر نعف تمعز

 ٠ لجللا تكسأن 3 ميزا انعم و ةوادينعللرصتنب ملف لاق ا ناك هنإف

 هذه ن رم غلبأ كدنع ةعيرذ هل دجت ملف ؛ارمأ تدرأ كلل - لاقى ليي عنا

 1 مهرد فالآ ةس# هل صأو مسبتف + معن لاق  ؟ئوعدلا

 ٠ ايجاحم ءوضلا ف (1)



 لقألا ءزسجلا 0

 نيب عمحأ نأ : ةاطرأ نب ”ىدع ىلإ بتكزيز علا دبع نب رمع . نأ كلذ نمو

 ريغ اناكو ء امهنيب عمف ه امهذقنأ ءاضقلا ٌلوف ةعيبر نب مساقلاو ةيواعم نب سايإ

 رصملا يقف مساقلا نعو ىنع لس ٌلجرلا ايأ : سايإ لاقف . ءاضقلا ىف نيبغار
 اللا ششازو ؛نيربس نبآو نسا لأي مسافلا.ناكو (نيريس نو نسحلا
 ىذلا هللاوف ءهنعالو ىنع لأستال : هل لاقف ؛هب اراشأ هنع اهلأس نإ هنأ مساقلا ملعف

 ريشأ اف ابذاك تنك نإف ءءاضقلاب ملعأو ىنم هقفأ ةيواعم نن ساإ نإ وهال هلإال

 هل لاق  ىلوق لبقت نأ كل ىبنيف اقداص تنك نإو «بذاكانأو ىنيلوت نأ كيلع

 ةبذاك نيجي اهنم هسفن ىجنف منهج ريفش الع هب َتْفقوف لجرب تثج كنإ سايإ
 « هاضقتساف اطل تنأف اهتمهف ذإ امأ : ”ىدع هل لاق  ناكامم وحن و اهنم هللا رفغتسي

 لاق ء« سنأ نب كلام رع دايز نع دقعلا بحاص هاكحام : كلذ نمو

 هلا اوقتا سانلا اهيأ :لاق مث هيلع اىننأو هللا دم ءروصنملا رفعجوبأ بطخ”

 رفعجوبأ هباجاف . هب انتو ذ ىذلا كوك ذأ لاقف «سانلا ضْرَع نم لجر هيلإ ماقف
 هاسنأو هب كرو ذأ نأ هللاب ذوعأو « هللاب رك ذ نمل اعمم امس : ةيور الوركف الب

 هللاام هللاوف تنأ امأو ٍءنيِدَهلا نم [نأ امو اَّذِإ تْلَلَض دقل ؟ مثالا, ةّزعلا ىنذخأتف ٠

 انأو ؛تناكو ل اهب ْنوُهأو ءربصف بقوعف «لاقق ماق لاقيل نكلو ءاذهب تدرأ

 هناكم ىلإ عجر مث ٠ تينا انيفوع تلزن انيلع ةظعوملا نإف ءاهتخأ سانلا اهيأ مرذنأ

 . هللا

 و 5 1 8 دا[ *

 تحرط دقو ءروصنملا سأرىلع افوقو اك: لاق عيبرلا نع ىكحيام : كلذ نمو

 ضعب هيلو نأ حتر دق ناكو «روصنملانب ملاص لبقأ ذإ ةداسو روصنملا نب ”ىدهلا

 دف «داجأف ماكتف « مهعضاومو مهباسنأ ردق الع سانلاو نيطامسلا نيب ماقف ءهرمأ



 ٠ ىثعألا حمص نم ١"

 اهل نذأف ةيواعم الع تنذآتسا َناوفص تنب ءاربلا مأ نأ ئوربام كلذ نمو

 ارك انمار لع تتالادت «اعارذ اخينا دور عورد ثالث املعو 6 هيلع تلخدف

 تلاق . ؟ناوفص ةنئاا, تنأ فيك ةيواعم اهل لاقف هتسلجو تمس سناك

 كليب َناتش لاق طامسأ دعب تاسكتلاق  ؟ كلاح فيك لاق نينمؤملا ريمأْي ربحي

 : نيلوقت نيخو مويلا
 راوطاب نأ ةزسهملا بضع » قو اذ امراص كَ و3 كلر

 راربمأ ةوتكيجم ري برولل 5 اركدو اعرسم كداوج جرمأ

 راق ٍمياصي ع تل قلاو 5 هئاول تح نَوَو ماجا نأ

 هم د م رع

 راجت رابع د بذاف 0 ةدِيعَق رمل 00 أ ىتتيلاب

 لاق .٠ ([ هزم هلل مهتنيف داع نمو) قناع افع ْنَم كلثمو « كلذ ناك دق تلاق ْ

 'لعل ىنإ هللاو ! لجأ تلاق  كنم مرَتْخا هنكلو «تدعل داعول هللاو امأ «تاهبه

 : لوقت نيح هللاو وه هئاسلج ضعب لاق

 لياحلاب اهباصم سيف ثحدت » ةبيصم لوح مظعل لاجرللا
 لداعلا مامإلاو قيالحلا ِريَخ * انمامإ دقَفل ةفس 3 هد - ه- 8 2 32
 لطابلل اًمضاَح ,مبصأ قلساف .> انءاوقتدده دل ىلا ىلث

 تلاق  كتجاح ىرك ذأ «لئاقل الاقم تكرت اف هللا كلتاق : ةيواعم لاف

 ال نأ تمعز لاقف !- لع ”ىلاش سمت تلاقق .م ْثرآصف ٌتمافو الف نآآلا اما

 ملا تعب اذإ لاقو « ةزئاجب اهيلإ ثعب دغلا نم ناكاملف ؛ َتملع كوه تلاق
 9 ظو 1 3

 )١( ةرو رضلل دم امماوروصقم ىوق ةؤقلا عمج ٠



 لؤألا ءزجلا سا

 اْذَع الع ابلع تيبحأ ىنإف « تييأ ذإ امأ تلاق  كيفحأ ال لاق  نينمؤملا ريمأأي

 كبلطو « كنم سمألاب نلوأ وهنم كلاتقإلع كتضغبأو ؛ةيوسلاب همسقو « ةيعرلا ىف
 «نيكاسملا هبح لغو «ةيالولا نم هل دقعاه لع ايلع تيلاوو ب قحب كل سيل ام

 ككحو ةءاضقلا ىف كروجو «ءامدلا ككفس 'لغ كتيداعو ب نيدلا لهأل هماظعإو

 دنهب اذهاي تلاق كري تب رو « كايت مظعو « كنطب خفتنا كلذلولاق  ائوملا

 خفتنا اذا هنإ اريخالا لقن ملانإف ' ىعب رآ هذهاي لاق  ىبال «لاثمألا برضت تناك

 نّرر اهتزيبتمظع اذإ و ءاهعبضر ىورت اهايدث مظع اذإ وءاهدلو قلت ةأرملا نطب
 ا زك دل تلا 4 امتار لهن (هل لاق ثكسو شيعت رف ايسلعع

 ةمعتلا هلغشن لو «كنتف ىذلا كلا هنتفي مل هتبأر ثلاق «هيتيأر تنك فيك لاق

 نم َبولقلا ولي ناك تلو ءرعن : تلاق ؟همالكت مم لهف : اههلاق  كتلغشرتلا

 ؟ ةجاح نم كل لهف تقدص : لاق  !دصلا نه تسّطلا تيزلا واخي اك «نئمعلا
 »ايجار اهلقع اييفعارع ةقانتما ننطمت : تلاق معن لاق ؟كتلأساذا لعفتو : تلاق

 حلضأو :ءرابكلا اهب ىحتسأو «راغّصلا اهنبلأ يدغأ راق ب كاذاعاع نيعنصت لاق

 ءأم تلاق  ؟ هلع لت كدنع ٌلحأ لهف كلذ كتيطعأ نإف لاق -رئاشعلا نيب اهب

 أسنأف نو هللا ناحبسا: «كلاك الو فو ناسا هلو قعرمو ءادسك لو

 : لوَشب ةب واعم

 5 رمععر هد 001 0 ريرغ ِِ 5 هر :

 ؟ لع لمي ىدنب ىذا اذن. كيا نم لجلب ذأ ملاذ
 . لالا ةوادعلا ير لع كازح 2 اج ام ]عه ىوكذأو اكينهاهمذخ

 ةدحاو ةربو الو هللاو تلاق ايش اهنم كاطعأام ايلع ناكول !هللاو امأ : لاق مث

 ٠ نيبلتملا لاه نم



 14 ىشعألا حبص نم

 نيملسسملا نمو ءابْرق هللا نم ْدَدْرَت كلذ تلعف نإ كنإف ؛ مهتلزنم دغبأو « مسهتلاقم

 حدُم نم كلثم ام هللاو !٠ هللا ناحبس : تلاق ؟:كلذ نيلوقتل كنإو لاق .. اخ

 ىلع ناك . انبلق ريمضو ءانيأر نم كلذ ملعتل كنإو « بذاكب هيلإ رذتعآ الو « لطابب

 نات نم ترلاقأ < نم اغا. كزيط ع اهيل يملا هحتاو دليم امل س1

 مي ىو« كملح ةعستلاق  ؟ كدنعكاذ تققحتسآ ميو لاق - ضاعلانب ديعسو

 هيلع تنكام 'لع ىأرلا نم هللاو امه تلاق كلذ ىف ناعمطي اهبهنإو لاق  كوفَع

 نإ .! نيتمؤملا يمأاي :: تلا + كتجاح انف. تيراق داقل لاقت نافع نب نايم

 تسل ىضقبالو «لدعب ميال حرب امنم.ديربال نم كنك ةنيدملا ىف كن ناورص

 نشخأ هتعمسأف « َتْبكو تيك لاف هسيئاف نأ نبا: سخي ؛نينمؤللا تاوؤع عبتتي ظ

 فرصأ ال مل تاقو « ةمئاللاب ىسقن ىلإ تعجر مثعربصلا نه ”رمأ هتفنقلأو ءرجا نم

 ءازظان ىرعأ ىف نوكتل « نيهمؤملا ريمأاب كتيتأف ب هنم وفعلا, ل وأ وه نم لإ كلذ

 - هقالظاب امل اوبتك اء هتجحب مايقلاو« هبنذ نع كلأسأال تقدص لاق ايدعمهيلعو

 ةلحارب اهل:سماف « ىتاحار ْتلكو « ىداز دفت دقو ةعجرلاب أو نيتمؤملا ريمأاي تلاق

 : مهرد فاللآ ةساو 50

 نوما لزنت تناك ةناك ىب نم ةاسها نع لاسف جم ةيواعمنأ ىورام كلذ نمو

 كلاحام لاقف ء اهب ءىفب اهتمالسم بخ هلا ةريثك ءادوس تناكو «ةّيمرادلا اهل لاقي

 : لاق  ةلاك ىنب نم ةأرسعآ انأ تنبع نإ ءامذل عامل تنل تلاق'. ؟ اح ةلباا

 كيلإ تعب : لاق هللا الإ بيغلا ملعبال تلاق ؟كيلإ تاسرأ مل نيردتأ تقدص

 يفت وأ تلاق  ؟ ىنيتيداعو هيتيلاوو « ىيتضغبأو ايلع تيبحأ مالع كلأسأل
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 "ة/ب

(1) 

 لؤألا ءزجلا

 «ٌناورم امل ظاغأف « مالغلا ىف هّماكف « ةبجحذملا ةشرحن نب ةيمشج تنب نائس

 ةيميشج ةنأ/' اكرم :!لاقف ءاهفرعف هل. ثنستلآف هيلع ثلخدف ةيواعم الإ تجرفت

 ريمأاي : تلاق « انودع انيلع نيضحتو ءانيِمتْسَت كثدهع دقو ؟انضرأ كمدقأام

 ءولع دعب نولهجيال «ةرهاظ امالعأو «ةرهاط اقالخأ فانم دبع ىنبل نإ !نينمؤملا
82-2 

 كاك لطام عابتاب سانلا لوأ نأو ءوفعادص نوعتش الو :مأح دعب نوهفس الو

 : كلوق فيكف كلذك نحن تقدص“ : لاق دراي

 موز و

 دقردل ٍهلقف داقزلا نبع

 3 ا هع ماقمال جحذم لآ

432 2 
 هفحن لالملك لعاذه
 3 كد 0 رخو

 دع مع .زاو قئالخلا ريخ

 هه - ره ه- وروي ضم

 ارفظم بورحلا دبش دمه لازام

 ل زدصب قتلا و - د

 دعسأ بك اوكلا دانت لكسو

 درو وم

 دصقب جحْذم لآل ودعا نإ

00 

 ررسوس رت ه

 اودتهت هنشم وتلا 2 تما

 «رمشبام هئاول قوفرصتلاو + |

 لجر لاقف  هدعب افلخ (نل نوكت نأ وجرأو نينمؤملاريمأا, كلذ ناك دق تلاق

 : ةلماقلا ىهو + نيتمؤملاريمأا تنيك ةئاتنلج نم

 يدهم اداه فرت قحلاب دا تكّله ام

 عكف 0 نوصغلا يم 2 هد اا ا نواصل الع هنأت

 ذو تكءاس كلا لعدأا ٠ ان الَح دع دعب تنكذ
 دن او

 2 يي ل 0 مويلاو

 «هاننظام كيف ققحن نْنلو قيس و « قطن ناسا : + ةيمزلا سلا كلاق

 «ٌنابشلا كيرؤأام هللأو «رفوأللا كانغ
 دات « ءالؤه الإ نيماسملا بولق ْق

 ٠ ررحيلف ةغيصلا هذبب مسا لعرثمن ل (1)



 "مها ىثعألا حبص نم

 هاطعأف همزل ايد هيلإ اكشف ةيواعم !لع مدق هبنم نب ديز نأ ائوري ام كلذ نمو

 ف دبر ز ىخأ العب ةنبا جؤزت دق نايفس 50 ةبتع ناكو ؛ مهرد بفلأ نيتس

 هيلع مدققف ”ةبتع ىنعي” كروصب قا : ةيواعم هل لاقف  رصمب لماع ذئموي وهو

 ليللا ةيدرأ سبلأ : فلاتملا امهيف ضوخأ نيرهش كيلإ ترس ىنإ” : لاقف رصم
 . سهد نم اب راهو «كي نظلا نّسَح نم ارقوم ء ئرخأ بارسلا جحلف ضوخأو م
 كيلعو 250 كلإ الإدجأ ملف« نيدساحلا 2 4 انعدج ىلع دعب « مزأ نيدو ء طق

 ةرتسا مث انب كلناخو 0غ مكراعأ سهدلا نإ !الهأوكب ابحر : ةبتع لاقف الؤعم

 «هللاديب ىدي ك.!! عفارانأو هعم ةقيضالام انم كل اوبأ دقو ءهَّدخأ هنكمأ ام ذخأو
 . ةيواعم هاطعأ اي افلأ نيتس هاطعأف

 بولا لهأ ديسردو ةيواعملع دفو ةرارزنب ىزعلادبعنأ كميام كلذ نمو
 ؛ كيلإ ءاجرلا بئاوذ نهأ لزأ مل نينمؤملا ريمأب لاقو هيدي نيب تفقو هل نذأ اسمان

 0 «راثآلاب لهاحنا أو « رامملا دعب لبللا ىططتمأ « كيلع الإ الوعم دَجَأ مو

 ةبواعم لاقف . طقف كتغلب ذإو ءَّذَعب دهتجماو «ئولب كِيلِإ نو و «لمأ كيلإ
 ءاهلخر كافلمشار وعدل

 ةيواعم دنع ةرارز هوبأو ةفئاصلا ىلإ ةيواعم نب ديزي عم اذه ىزعلادبع جرخنو

 ىناتأ : ةرارزل ةيواعم لاقف  كلذب ةيواعم هسأ ىلإ ديزي بتكف . كانه كاهن

 لاق  ؟كنبا وأ ىبا وه نينمؤملا ريمأاي ةرارز لاق - برعلا بابشأ ديس عَ مويلا

 لاقف ىنعملا اذه مهضعب ذخأ . “ ةدلاولا دلت ام تولل ” لاقف كنبا لب

 نك اسملا نبت هدلابارخلل اك * اًهاَعس ٌبادلاولا وُدغت توحألو

 ةيواعم ةفالخف ةنيدملا الع لاو وهو «كحلا نب ٌناورم نأ .ئوريام كلذ نمو

 مأ ىهو ” مالفلا ةّج .هتناف ءةسنيدلملاب اهانج ةيانج ىف ثيل نسا ل

010) 



 ااا ديحلا "6

 هدر دوجم اق وتلا ةيواعم لاقى ةزحافملا لق حالا دارأ نم ديعولا ال“كنبب و

 . لاجرلا نكيلف اذكه : لاقف ةيهأ ىنب ىلإ تفتلآ مث ؛ بلص نم ىنأ تددوو

 ةواس الع لخس هنح ذأ ىدر, ناقع نب َناثع نس ديغس نأ ىورام كلذ نمو

 كلايإ هماتطظصاب كني لح كيتطصآو «ىبأ كَما : هل لاقف هبناج لإ ديزي هاو

 دقت لح هلالآب ىأ تبزاج اهل, ؟ى اسك ال ىتلا ةياغلاو ءئراسجيال ىلا دلل

 انا ل ل ا ا اديآولا . يوك ضانلا هل تلو ؛ةلغاذع
 ا سل ا 11 تيرا دل لاقف ١ هم ري انألو هنأ نمح

 «ةازامملاو ةأفاكملا لع بجوو كلذ ناك دقف «”ىدل كات هاظتو « "ىلع كئالآ

 رك ابع تيشغو «ءالبلا لاوهأ تدباك تح همدب ٌببلط نأ هايإ ىركش نم ناكو

 مئاللاب ىسفنل تسلو .رومألا كل: تلم ىودنملا قئاز ارح تيفش:نأ لإ ايانملا

 . ريصقتلا ىف بلع ىرازلا الو «ريمشتلا ىف

 تقدصف “ديزي لإ هديب راشأو اذه ىبأ نم ريخ كابأ فأ تركذو

 ال1 ترفأو ءامدق لتففأو ءاه 5 ماك 1 ! ةيواغم نم ريخ نايل هقلانرمعل

 دو ثا سلا نإ ىرممل همأ مريخ كتأ نأ تك ذو ٠ امحر ملسو هيلع هللا ىلص

 ]نا 13 ديرب نم رج كلأ تك ذو ٠ كلك ب نمفارعا نييخ شرف
 "ال مآ 1 ديدي دل لال + ديرب لم لاجر اديببط :ةطوقلا نأ يتييت اي

 هل لمجأو هذزف كنم دازتسآو ءهسفنل كبتعتساو « كيلع ةّلادلا لمعتسا كيخأ ْنبآ

 م هب رهظيب لام هنعأو ىتعافُس ناسارت هلوو «كسفن لع لمحو ؛كدرف

 رهظام بمعأ كلذ ناكف ؛ مهرد فلآ هيام ةداخأو بانا ةيواعم هالوف

 ٠ ديزي ملح نم

 ئشنملا فرصن' نم نكي مل نا فيحصت انهام لعلو .٠ ةزجانملا لبقف ةزجاحملا دارأ نم لثملا ىف ىذلا )١1(



 هيلغ تركو ':“نيمؤلا ريمأ ” : هلوقل ىدبألاو

 0 208 < كلذ لص

 فرد هريختملا ذأ داك ةبوواغم هضرتعا 0: داما

 فاشل نارا 5 لاق. 0 اذاوءشرتفا قل 0 ٍ ض ظ

 جدلبدلا لول «داققلا ليطي ناك + "لاحت تميز نانو لاق طة نسا راق
 - ةليدج نم لاق - ؟ تن :اهذالوأ -ىأ نف : لاق  داعلا ضرألا عاقب ا
 ءاعفان اثيغ تامككلا ىقو ؛ اعطاق ايس ا ناك لاق - ؟ ةليب ها

 ناسا ا ؛اناهو 4 اكرط ناك لاقد

 #اهسلا نم ثيغلا ماقم سانلل موق «قرعلا بيط ل دع
 الين لا ارفع النادل تن رأ نم قل ذل كت غنا طوشف 2

 ضيألاو رمحألا 00 ؛ 9 الا تكي 1 0 ؟ ناين

 . داضوأ تح ا



 لوألا ةرمخملا 1

 ظ « مالتتنإلا ائيرتغ ضققني كلذ نإف لك اوتلاو ىك انإ و. !هتلا نيد ى هللا دابغ هللا هللف

 ” رايستالاو نيرعابملارمعماب#زعككلا هبفنلاوء طهر طفلا ركب هذغ + ىملا رون عظيو
 ماسلا لقأ مترقل دقو ادق © قاكف ٠ مكب رع لع اورئتضاو < كتربتتتب لع اونقمأ,

 : ريعبلا عضق عضقت ةقهانلا رمخاكأ

 هذتف نولوقي ناركسعلا كِلع اهيا د7 هنع كاضع !لع كارأ ىنأكف : لاق مث

 9 لأ قأ قاكو هللا ردق الول ماشلا لهأ نيلفتل نيلفتل تدك نإ شرطألا تنب ةشوكع

 امعايز) ةركذ لخخ هلا 00 درر بأ اجور ارد لع (نكءاروعم

 هك اذإ بيتللا نإوعبآلا ( كوك أكل دننم نإ ةابسبمأ ْنَع اوت ال وتم يذلا

 ْش ذو * انتاقدص تناك كلاق ح كنا ىف ذاف تقف لاق - ةتداعإ تحال | رقأ

 “رزق ل شنت الو «رتتتك انل ري اف ؛كلذ اندقف دقوتائارقف لغ درت 5

 ريغ نع ناك نإو «ةبوتلا عج كارو ةلفغلا نم هبتنآ نق كلغ كير نع ناك نإف

 ١ دلما: ةنواتتن لاف ةنقظلا لتفتما الو ةئوخلاب نافتشا نف' كللطخ احق "كيأر

 تار | ها نايا كلل د 2 يفادح نو و' < قيفتن .رؤؤم اقنع روت نان اً وت هنإ

 تاب ةي واعلم لاقت كيوتغلا مالع وتو انريغل ارنرضا هيف لعف امح انل هتلا نضرفاف

 اضنإو' مهيف عهتاقدض درب. سأ مث « اوقاطت نلف لع كب قارغلا لهأي

 اللا نم : اهيف اه عم ةونننلا ءالؤه مالكت اياكحلا هذنه ىف دقاشلاو

 السبق متقتملا لتمفنا داؤشتسالا ةخلاضلا «تاّرواحماو « تالواقملاو « تابطاخللاو

 ٠ عتفَم انكذ ايفو هناعيتسا نكمي الو «هؤافيتسا عسنال عستم باب اذهو . كلذ

 ةيواعم لإ لتسرأ ! ههجو هللا مك لاط ىنأ نب ىلغ نأ ىورام كلذ نمو

 جراب باب نها قمح انزل قمت زا ناعوتض نت ة عضم ةنوغ اراك ماشلاب

 ةعأمح كابلاجو' + تلاظ نبأ نب ل نالسمملا ربتأ لوس نقاشا + هثذآل لاقت



 "م ىثعألا حبص نم

 نيرحاهملا رشاعماب ارببصف. !اهباصأف هلاض بلطي ناك قحلا نإ سانلا اهيأ

 ءئوقتلا ةماك تمانلاو تالا بعش لمدنا دق نأكف «ءصصقلا زم راسو

 اًرمأ هللا ىضقتيل : ىنأو لدعلا فيك ٌلوقيف دحأ ناجي الف ! هلطاب قحلا غتدو ٠

 اذيهو :!ةامذلا لاجلا باضخو «ءاحلا ءاسنلا باضخ نإو الأ . الوعفم ناك

 ( نييضك ا: ريغ ادق بر ابنإ . رومألا بقاوع قريتي دلاو سد
 0000 نيك اجل
 « كيرا هللا نسحأ تلاق  هكفَس مد لكىف ايلع تكرس دقل ءاقرزاي اهل لاق مث

 معن : تلاق  ؟كلذشلرسي و لاق  هّسياج رسو ريخب رّشَب نم كثف ب كتمالس مادأو

 دعب هل مافول : لاقو ةيواعم كحضف ؟ لعفلا قيدصتب ىل ىنأف ربملاب ترش
 نينمؤملا ريمأاي تلاق + كتجاح ىزكذا !ةتايح ىف هل ب نم ىدنع بمحأ

 ءةلأسم ريغنم 'رطعأ نمكلئفوءادبأ هيلع تنعأ اريمأ لاسأال نأ ىمغ ٠

 . اسكوزئاوجي اهعم اوماج نيذللو اهل نمأو ءتقدص لاق .ةيلطريش ٠0

 . اضيأ نيفص موي شرطألا تنب ةشركع مالك كلذ نم بيرقو

 «ةفالخلاب هيلع ثماسف الزل لع ةئكوتم ةيواعم لع ثلخد اهنأ اوربي

 معن : تلاق ؟ نينمؤملا ريمأ كدنع ترص نآلا : ةيواعم الل لاقف  ٌتساج مث

 نيب ةفقاو تنأو ؟نيفصب فيسلا لئامح ةداقتملا تسلأ لاق !  ”ىح تعال ذإ

 نإ . متيدتها اذإ َّلَض نم رضي ال م؟سفنأ مع ! سانلا اهبأ : نيلوقت نيفصلا' ١

 اهوعاتبأف ء اهلخد نم تومي الو ءاهتكس ْنَم مربي الو « اهنطق ْنَم ُنرحي ال ةنحلا
 منيد ىف سرير صيتسم اموق اونوكو ٠ اهمومه مرصتت الو « اهميعن موديال راذب

 «نامإلاَتوهْتَسالا با مجسب مكلإ فد ةيواعم نإ ؛ مهقح الع نيروظتسم

 ٠ هوبلف ايندلا لإ ,هاهدتسسآو «هوزاجأف لطابلا لإ مهاعد ٠ ةكحلا ام نوردي الو
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 دق ةمازكو معن لاق - اهريغ نم تئش امل ضمآو «لئاسملا هذه نع قف نأو
 . اهدلب ىلإ ةمكم اهدرو ؛كتيفعأ

 . اضيأ نيفص موي ةينادمَهلا سبق نب ”ىدع تنب ءاقرزلا مالك كلذ وحنو

 ” لال ؟ اهمالك طنط 8/1 كاجلخ لاقف ءاموب ةيوامم دنع توك د اهنأ طور

 اهلتقب مهضعب راشأف اهرهأىف "ىلع اوريشأف لاق  نينمؤملا ريمأاي هظفحن نحن مهضعب

 نأ ةفوكلاب هلماغ لإ بتك مث . ؟ ةأرمآ لقي نأ لثم نسحيأ ىأرلا سئب لاقف

 ءاطو ملل دهمب نأو ءاهموق ناسرُف نم 3 اهمرحت ىوذ نم ةقث عم هيلإ اهدفوي

 3 ةيواعم "لع تلاد امل 5 ةقفنلا ىف اهل عسويو «فيصخ رتسب اهركسدو « اني

 ريخب تلاق  ؟ كلاح فيك «دفاو همدق مدقم ريخ تمدق !الهأو كب ابحرم لاق

 ةبير تلاق ؟ كريسم ىف تنك فيك لاق - ! ةمعنلا كا هللا مادأ نينمؤملا ريمأي .

 ل ناو كاف - كلإ تم مف نيردتأ . مهانرمأ كاذب لاق ادهم الْفط وأ تب

 «رمحألا للا ةيك ارلا تسلأ لاق  لجوزعدللا الإ بيغلا ملعي امو ؟ملعأ ملام ملعب

 كإمح اف ؟برحلا نيدقوتو «لاتقلا الع سانلا نيضت َنيعصب نيدصلا نيب ةفقاولاو

 «بعنام دوعب نلو «بتّذلا ربو «سأرا تام.نيسؤملاريمأا تلاق - '؟ كلذ لع

 ةيواعم ان لاق  سمألا هدعب ثدحي صألاو ءرصبأ ركفت نمو « ريغ وذ سهدلاو

 هلل هظّمحأ كل لاق  هتيسلأ دقلو هللاو أل : كلاق - ؟ ذئموي كمالك نيظفحنأ

 : نيلوقت نيح كوبأ

 ءلظلا َبيِبالَج مكْدّتَع ةنتف ىف متحبصأ مكنإ !اوعجرآو اووعرا سانلا ايأ

 « اهةعانل عسسل ال ءاكي «ءافك ؛ءايمع ةنتف اطابف ٠ ذا دنضق نع 5 ثياَنو

 ءرمقلا عم رينتال بكاوكلاوءسمشلا فعىضنال حابصملا نإ . اهدئاقل سلس الو

 , ءانريجأ [نلاس نمو «هاندشرأ طتكرتما نم الأ .٠ ديدحلا:الإ ذيدحلا مطقي الو
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 هبحن ول «هتتيدم باب هلعجو « هريس هصخو و هع نع عدت ؛ 4 قلب

 لع ىضميو هتنوعم هللا هديؤب كلذك لزب : نيقفانملا هضغبب نابأو َن 1 ١

 ذإ اهي الاول قلم وهو ؛تاّذللا .ةجارل عجيل ناسا هن

 ةرك هس هس

 ليم نا ا ىئءوسيام هللو : 7

 امو تلاق ؟نافع نب ناي ىف نيلوقتام+ لولا ةزثكي َتاهيه لاق -

 لاقف  نوضار مهو هولتقو نوهراك مهو سانا هفلختسأ : هيف لوقأ نأ

 ب اهلا مضر يل تلح يب يب ل كلب قر انج لأ

 كايا نا 0 01 لكلا | اهب ناكدقتو ا َّ

 :كدح لضخ صسلنأ اقوا نسبا تب سي



 لوألا ءزبملاا ظ 2-2

 دع دس دس حب دس

 يسال ا سوو 0 ان دعا نابأو

 ءاننخالا نم م ارارف مأ « نينمؤملا ربمأ نع ارارفأ .هللا حر نوديرت نأ ىلإف ةمهطدم

 : لوقي لجو ريع هنا مم يأ , , قحلا رع ادادترآ مأ ؛مالمإلا نم ٌةيغر مأ
 دس نت يه دزرودم هت سرك هم دس د َ

 1 ) رابخأ ولو نيرياصلاو تت نيام " ىتَح ظلوا /

 . لوقت ىهو ءامسلا ىلإ اهسأر تعفر مث

 ٍتولقلا ةمزأ برأي كدب و «ةبْعلا ترشتناو «نيقيلا فعَضو «ربصلا ليع دق

 مامإلا نلإ هلل 18 0 5 لع بولقلا لو «ئوقتلا ىلع ةماكلا -

 نافضو ء هلهاح داقحأو « هيرط ا | امنإ !ريك ألا قيدصلاو « ”ىفولا"ىصولاو « لداعلا

 ٠ سب“ دبع ى تاراثاج كردي ةلفغاا نيح ةيواعم امم بثو ؛ هلادأ

 ملعب اص ٠ ( نرش ١ مهلعأ مهل نامأال من "| رفكلا ةمئأ اولتاق ) تلاق مث

 اًدِع كب ىنأكو « نيد نم تابثو «كبر نم ةريصب ىلع اولتاق «راصنألاو نيرحاهملا

 نب امم كليب نأ ىردتال و ةروسق ني تر ؛ةرغيتست ربك ءآذلا ّلهأ متيِقل دق

 ةريسصبلا اوعابو ءائدهلاب ةلاليضلا اورتشاو ءايندلاب ةرجنآلا اوعاب ءضرألا جاف

 هلباو هنإ ! ةلاقإلا نوبلطيف ةمادنلا مهب لَك نيح ءنيمدان نحصل ليلق متو ئمعلاب
 سانلا اهيأ . رانلا يف لزن ةنملا نكسد مل نمو « لطابلا ىف عقو قالا نع لِض نم

 كيل ارو :الاختب اليتم اهويولرف اندلاع ار دبا سك نإ

 ئوقتو «نوملاظلا رهظيو «دودحخلا َلّطعتو «قوقتحلا ٌلَطبت نأ الول سانلا اهبأ هللاو

 نوديرت نيأ ىلإف ؛هبيطو شيعلا ْضْفَح لع ايانملا دورو انرتخآ امل ؛ناطيشلا ةماك

 قلُج ؟هينبآ ىبأو هتنبا جوزو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر مع نبآ نع هللا مكمحر

 اندم
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 4 ىثعألا حبص نم

 .ةلتعمالو ةعاط نع ةفئاز ريغف انأ امأ تلاقف «باتكلا اهأرقأف اهملإ بكر ؛« هاك هيلع

 اهعيش املف ٠ ىرْذَص ىف جلتخت رومأل نينمؤملا ريمأ ءاقث ٌبحُأ تنك دفلو !تذكب

 كلوقب ىيزاحي هنأ لإ بتك نينمؤملا ريمأ نإ : ريما مأاي امل لاق اهتقرافم دارأو

 كرس نأ ىف هر كنعمطب ال اذها, تلاق: ؟ كدنع اهبارشرشلابو اريخ ريخلاب”يف

 وع يسع رح ترانا ١ ىلا ره كايف لوقأ نأ كب قوس كس وت الو لطابب

 ةلادعو « عبارلا مويلا ىف هيلع اهلخدأ مث ءهميرح عم امه زنأف ةيواعم الع تمدق

 كيلعو امل لاق. هتاكرب و هللا ةمحرو نينمؤملا ريمأا, كيلع مالسلا : تلاقف هؤاسلج

 ! ننمؤملاريمأاب هم تلاق ٠ مسآلا اذهب ىنيتوعد كنم مغرلاب و «ريخلاّأاي مالسلا

 كيقفص لاق ٠ (ٌباَك لجأ لكلو) يالا ةحلا ناطلسلا ةهيدب نإف

 ةمالسو ةيفاعف لَّزأ ل تلاق . ؟ كِريسُمف تنك قبكو ؟ ةّلاخاي كلاح فيكف

 ىتن نسي ةيواعم لاق  قيفر كلم دنع « قينأ نم ىفانأف كيلإ ترص يلج
 هتبقاع ىدرت امو لاَقَلا ضحد نم هللاب كذيعأ نينمؤملا ريمأاي تلاق- مكب ٌترفظ

 نكأ + تلاق ؟رسابنب راَمَع لتق موي كمالكن اك فيك ىيربخأ .اندرأ اذهسييل لاق

 ةمدشلا نيح قال اتش تاي تاك دس هور الو لبق هلرإ1

 تفتلا مث . كلذ ءاشأ ال لاق  تلعف كلذ ريغ الاقم كل ثدْحُأ نأ ٌتئش نإف

 هظّفحأ انأ موقلا رم لجر لاقف ريما ّمأ مالك ظفحي يأ لأقف هباكصأ نإ

 نينمؤملاريمأإ اهب ىنأك م ءن : لاق  هتاه لاق دخلا ةروس قظفخ سمرا

 1 دقو كمر لمح لع ىهو : ةيشاحلا فيك ئديز در اهيلع مويلا كلذ ىف

(01) 

 : لوقت هتقشقش ىف رد لحفلاك ىهو برفطظلا رشم ل اهدسو ع

 ٠ لتفلا يأ ةمجعملا داضلاب رفضلا هلعل (1)
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 راتخا ءاًتاتشأو الاسرأ ةقّرف لك نمو ءاجاوفأ هيف سانلا لخدو « هداتوأ ْتَسرو

 هقاور ُناطيَّشلا ٌبرض ملسو هيلع هللا ىلص هين هللا ضبق املف ؛هدنع ام هيبنل هللا

 «مالسإلا لح ترظطاو ءةلبرر هلي نحو < للان تصتو مط ذمو

 مهعاطأ ثبتك أ دق نأ لاجر ْتدظو «لئاوغلا ىنب و « هلهأ جامو هدهع جو

 ارساح ماقف ٠ مهرهظأ نيب قيتصلاو 0 سار فلا رس الز اهني

 119 هيَ لع مالسإلا نسر ذر هرطق قو هيا نخب ءارتم
 «اهلهاوك الع سوءرلا ررقو« هلهأ لي قحلا حارأ املف ءهّشعنف نيدلا شاَتنآو «هبطب

 ةريسلا ىف هقيقشو « ةمحرلا ىف هريظنب هتملث دسف « هتيزم هنأ ءاهيأ ىف ءامدلا نقحو

 «هب ثدحوأ دقل ! هيلع ٌثّردو هب ثلمح أ رد هلل باطحلا نبا كاذ ٠ ةّلدعلاو

 ثءاقف اهعّحَبو ٌضرألا جمب و ءَرَذَم رَدَس كرشلا درشو ءاهحيدو ةرفكلا حيف

 | د 01و رك ءافانأيو هل اعدصتو ءاهنع فدصيو همر ءاهابخ تظفلو ءاهلكأ
 هتماقإ مويأ : نومقنتىبأ ىوي ”ىأو نونبر اذاه ىنورأف . اهي ام اهعدوو اهئيف

 . كلو ىل هللا رفغتسأو اذه ىلوق لوقأ ؟ ؟لرظن ذإ هنعظ موي مأ كبف لدع ذا

 اولاق ؟ ائيش تلق امم متوكنأ له هللا ىدّشنأ تلاقف اههجوب سانلا الع ثلبقأ م

 ْ ! . ال مهللا

 راصتنلا ىف نيِفص موي ةيقرابلا شيرَخلا تنب : ريحا َمأ مالكك لذ نمو
 ْ . هنع هللا ىضر "لعل

 شيرحلا تنب ريملا م هيلإ لمي نأ ةفوكلاب هيلاو ىلإ بتك ةيواعم نأ كوري
 درو املف .٠ ايش ت,شلاب و اريخ ريخلاب هيف اطوقب هب زاجم هنأ هملعأو « اهلحرب ةبقرابلا

 )١( هيطب هثعش ملو هرغ ىلع نيدلا رش درف بتكلا ضمب ف ٠
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 ديرأ انأو تدب ام ِتْأَدب ام هللاو صفح ابأاي الاهم : هنَع هللا ىضر ىلع لابقف
066 

 سإانلا رسخأ نإ و . هنع الوج ىنتنأ انأو تررقأ ام تررقأ الو ؛هئككن ةقفص

 هيلعو « ثداج لك نع اع هللا ىفو قاقشلا ولو «قافنلا رثآ نم هللا دنع

 +ليلفلادوربم «بلقلا عقان كسلمم ىلإ صفح ابأاي عجرا . ثداويا عيمج ف لكؤتلا
  رزألا يشب ام الإ تلفو تممس ام ءارو يلف ؛ باسألا جيصت ءنايللا عسا

 . هقيفوت نسحو هللا ةئيشم ةَقلأْلا جي وورْضإلا عيضيو هرزوا ١

 يأ اذهو . امهنع هللا ىضر رمعو لع فرصناف : هنع هللا ىضر ةديبع وبأ لاق

 . ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر دعب ”لع "سماه

 ٠ األ راصتنآلا ىف امنع هللا ىذر ةشّكاع مالك كلذ نمو

 «هنع هللا ىضر ركب ابأ نولوانتي اماوقأ نأ اهنع هللا ىضر ةسْئاع غلب هنأ ئورب

 .اهداسو تلعو ءاهراتسأ تلدسأ ءاوريذح سلف سانلا نم ةلفزأ الإ ثلسرأف

 هدير عراوت ليسا 39 كاذء ىديألا هءامسال لاو ىبأ ! هسأ امو: بأ تلاق مث

 ىلوتسا اذإ داومللا قبس ٠ : مانو ذإ | قسف «متيدك أذإ حجنأ «نونظلا تيذكَت ايه

 بانو ءاهقلمم ىلا كفي  الهك اهفهكو ءائشان شرق تف :؛ دمألا الع

 همكش تحور انانشا نور اكرشنسا مث ءاهيول هنِلَح تح اهم ليو ءاهبمش

 ناكو ؛ نولطبملا ثامأ ام هيف ىحي ادجُسم هئانفب ذختا بح لجو نغهللا ثاذ لف

 ةكب ٌناوسن هبلإ ثّضقتاف « جيلا عت :حناوملا دقو «ةعمّدلاريزرغ هللا همحر

 (نوهما 2 ذم ىف ميد م زا , هللا) هبنوئز ماس و هند نويرفم | 1

 « اضرغ قاتل او هما تقؤفو [مسق كتي نئيرق نم ٌتالاجر كلذ ثربكأ أف

 « هنارجب نيدلا برض 0 « هئاسيس لعضو «ةأنق هل اهم < ةأفص هل اوُلَداف
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 نأ تمعز و ٠ هْباَسِم ىف قنلن مل راهت حبسم يف ائيلع ثعادت ول هللاو ءانلوح برا

 نيد ةرصن هيلإ قوشلا ةمالع نف . !هريغ ىف عمطلا نع فاك هب قالا لِ قوشلا

 قرفت ام عمجت هللا دهع لع ِتِفَكَع كنأ تمعزو ٠ مهتتواعمو «هئايلوأ ةرزاومو

 لذبو ءهللا قلخ الع ٌةفأرلاو «هللا دابعل ةحيصنلا هللا دهع الع فوكعلا نف بهنم

 كييلع عقاو ىهاظتلا نأ ملعت مل كنأ تمعزو ٠ هيلع نودشربو 4 ذيع و

 ؛ارهجو ارم سمألاب راصنألا لاقام تماعو تعم دق . كتود طل قج ”ىأو

 "0ع راعي تنجو وأرق تراها دأ تاكذ ليغ لهف ءارهظو نط هلع تليد

 ؟ هسفن ىف َره وأ هنيعب أموأ وأ ؟ىمألا اذهل حأصت كنإ هناسلب مهنم دحأ لاق له

 000 0| ارعاو « كي انقر اراك اودطو + كلجأ نم اولض سانلا نأ نظنأ

 وسو ةنامسأ نم رقت ىف يجررملا دايز نب ليقع ينءاج دفل !هللاو ال.. ؟كيط

 انا هل معزي و « ةمامإلا رظتني ايلع نإ : اولاقو ةخجرزخلا دلل نب لي

 مهرحن ىف لوقلا ٌثددرو مط تكنأف «ةفالملا دقعي ْنَم لعركشيو « ةريغ نه

 لع أ كاذ لفل كلما ةاحانم تفوت و ولا رظشي هلإ : اولاف كح

 ادوكشم وأ «هطرشلا ادوقعم ألا ناكأ ء«ملسو هيلع هللا للص دم هين دعب

 دقو الإ ءاكوش الو «تحصفأ الا هللا دس ًءايع ال هللاو ! الك ؟ هطيل فارطأب

 كل دق قامو ديع لاند الواو + كلا كناخ بيا نمو: كحلي

 دقو ةيلهاج كلت © ناسلب وأ ديب مهظيغ اوُقْشي نأ هلهأل ْنيدلا كرت لهو ؛ ىظيغ

 حولا اهنم لدبأو ءاهلبس روغو ءاهيل روهو ء اهتموُيْرب غلتقاو اتش هللا لضاتنسا

 رثآو «هللا قتا ني نإ ىرمعلو ب مجْأم كنأ تمعزاو ٠ ناهرثلاو"ىدلاو نارا

 .هاروامل هلم لهو ( هأف قبطأو هال كلا ضب اس تلطو ءهالعر

 ١ يقين ا«الكر ايي 0, يلو كا سلا ضنب ىف عقد + دج ىأ٠ طا 0(

 : د
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 "7-80 ىثعألا حبص نم

 هو هاو

 هتحب تضخو ىرصنبو ىرصنحب ىلظيغ تيفشل «  دهع فلاسو «دقع قاس

 .ىب لزن ام بستحأ هدنعو «ىبر هللا قلأ نأ ىلإ مِجْلُم ىنكلو «قرْفَمو ىصمأب
 7 6 >- ١ .٠ و 1 5 7 5

 هللا ىضقيل ]) مك ّرسو ىنءاس ام لع رباص « مكبحاص عيابم « ميتعامج ىلإ داغ ىنإو
 س6 يود يدع 2

 ١ ( الوعف» ناك اهأ

 'لغ لوقلا هنلع تصصقف هع هللا ىضر كب ىأ ىلإ تلعهف - 210

 حابص ناك املف «دجسملا ىلإ ةودغ تركب و .هّصو هولحنم ائيش لرتخأ لو هع

 ءاريخ لاقو «هعبابف ءامهنع هللا ىضر رى ىبأ لإ ةعاملا قرتخم لع اذإو ذكموي
: : 1١) 

 ارثآتسم « هل امركم رمع هعبتو ىضف مايقلل نذأتسآو ير «اليمج فصوو

 هدتعال .

 لوقأ الوءاقرق هتينأ الو ءاهراك كبخاص نع تدعقام: هنع هللا ىضر لع لاقف

 عقومو ٠ ىسوق عمو ىدق طححو فرط 'ىبتنم فرعأل ىنإلو . ةلعَت لوقأ ام
 . ةرجن آلاو ايندلا ىف ىبرب ٌةقث ىسباف اله تمزأ دق كلو ١ ٠

 ىصعلا عدو «كبرس فقوتسأو « كب مغ فكفك : هنع هللا ىضذر رمع هل لاقف

 انحتم نإوءانيروأ انحّدق نإ ءاهئار وو اهفلخ ْنم انإف . اهئاشر الع ءالّدلاو ءاهئاحلب

 لكأ ردبص نع اهب تنل. ىنلاءكليئامأ ثعمس دقلو ءايمدأ اجرك[.

 كنأ تمعزو . تلقام الع تمدن هّسمس نإام كتلاقم الع تلقل تئش ولو ءائوَلاب .
 وهف «هدقف نره ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر هب كّذقو اى كتيب نك ىف تدعق

 نأ هياضضس. قمح هلا نم معأو رظعأ هباصم لب ؟ كريغ ذي ملو كذقو

 هذه . اهئاقب ىف ناطيشلا ديك نمي الو :ءال ماصعال ةقرفب ةعاملا لْمَّث عدت ال

 . اروقو املح ىأ )1(
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 ' « كتّوق جرادو «كرمع نم ىضمام لع ئسأت ذنيحو «مدب اجوزمم ءاملا عرجتو

 2و ءابتي وقثسا ىلا كتلاخ لإ تدر و « اهتيأ كلا ساكلا, تيس ول نأ ٌدوتف

 اما 1 كيلرملا م قفا . نفاس بضو « هيلا وه أ كنفو انف نلاعت
 ول

 ا . دودولا روفغلا «ديملا "ىلولا وهو «امكارضو

 «ةقرفلا نم قرف «ىمأر الع وطخأ انا فا المزتم تيشمتف ةدع وبأ لاق

 هلك ب هتثثتأف « ءالخ ىف هنع هللا ىذر "لع ِْإ تلعن ىنَح «ةقآلا لع مهو

 010 < هلسافنا) كرو ٠ اهانوو اهم انف هدب تققرو هنن هلا تيو

 : لوي امنا 6 دلل تلوو هطول كل 5 ل

 سيرعتلا لئلا ىمعتتال ىسيه ىسيهف كيلاآ ئدحإ

 59 2و : ُث 1 03

 لاق ؟ هيلع نوعطضي وهب نوسحيو « موقلا سفن اذه لك | ةديبع انأاي معن
03 5 9 03 2-0 3 - 

 قتف قئارو « نيدلا قح ضاق انأ امنإ ىدنع كل باوج ال تاقف : ةديبع وبأ

 - 1 ا ف 1 20

 ٠ ىسهن ةرارقو ( ىبأق كنالاجاج نم كلذ هللا ملعب . ةقالا ةماثداسو « نيماسملا

 «فالخل اًدصق تيبلا اذه نك ىف ىدوعق ناك ام هللاو : هنع هللا ىضر < لع لاقف

 . هللا لص هللا لوسر هب ىنذقو دق ال لب ؛ماسم لع ةيارز الو «فورعلل اراكنإ الو .
 ادهم هدعب دهششأ مل ىنأ كلذو ٠ دقق نزلا نم ىنعدوأو  هقارف نم ملسو هيلع

 . هريغف عمطلا نع فاك هب قاَتلا لإ قوشلانإ و٠ انجن ىنرك دوار ع ددجالإ
 صلخأ نمل دعم باوث ءاجر «قزفت ام عمجأو «هيف رظنأ هللا دهع الع ٌتفكع دقو

 -لع سهاظتلا .نسرأ تملعام ىنأ الع. هيبنو هرسأو « هتئيشمو هملعل سو« هلمع هلل و

 ىدانلا دشحو ء ىب ىداولا مث دق ذإ وو عفاد "ىلإ قبس ىذلا قفا نع الو «مقاو

 لول مالك شفنلا فو. ب فرشه نيماسملا نم ادسأ ءاسأ (#: ايخنص ةلف لجأ نم



 ا ىنئغألا حبص نم

 (ممزوو فيل اهراجت لج ءارثآ ؟اهنوقغ لاخأو اغدوقع لغ هارثأ ؟اهيلغ اظلم و
 | نماطتو ءهل ٌتهلوق اهنع الش هتلاؤال ءاداسف اهحلصو ءاداقو اهتلققي وت الك

 هللا ةابخ ةوُبَح «هيلع تلقشآف اهمود زاهشآو ءهبلإ تلافق اهنغ لافو هبا ثقضتف

 أو تاتي هلغ هللا عزا ديو ءاطاع هلئرس ةمفاو ءابلإ كلا دل ةبقاعو امم

 . ةرياحلا مهل ناك ام راتخي نودابق فازأو 00 ملغأ هللا اههلإ هب هللا رظن

 كح دعم الون «ةلارلا ندعمو « ةؤبنلا تيي.نم كعدضوتم لهجتال ثيحب كأإو

 م + نحأ برق , كبكتم نم ضحأ بكتم كسمخازب نم كا نكلي « هللا كات ايف

 لاما أهل ةدايسو « كتبيبش نم عورأ ةبيبشو « كنس نم لعأ نسو « كتبارق

 رك ذم الو «هقان الون لمعي اهيف كا نيل فقاوعتو «مالثنإلا ىف عرفو ءةلفاللا ١

 لزابس اهنم جرح الو « عبصإ لو عارذب اببف تررضت الو «هقاس الو ةمّدقم ىف أمم

 ءهسفن ةقالعو يراقب لاوس تاج سا ل عبه الو

 هلك كلذو ٠ هفرط قمر هيقك ةعارو « هتروشهو هنأر عّرفمو 6 ةرغش ا

 . هيلد ليلدلا نع ةنغم هترتشءراصنألاو نيرحاهملا رس دراولاو ربا 23

 كنم ترقأ ةنكلو“« ةبارق ملسو هيلع هللا ىلصت هللا ا 5

 كالذلو نونمؤملا راب أذهو ٠ حورو سفن ةيرّقلاو ءمدو مخ ةنارقلاو هدير

 « هعاملا عم هللا دي نأ كن الف « كلذ ىف كك اميمو "كيتا 4

 نم ظفلاو' « اًدغ كا عقنأو مويا كا ريخ وه اهف لخداف « هعاطلا لهأل هتاوضرو

 لوط دمأإلا قلل َنِإَف ٠ كنا نع كرد ةميخ# ثقنأو « كنآهلب قآعيام كيف :

 .ءىنه ريغ وأ ائينه هب رشتسو «ءىرم ريغ وأ اثنرم هلك أتسف «ةتكيسف لجألا ىفو

 كسي اعماط ناك نم الإ كل مام الو « كننم اسنآ ناك نم الإ كلوقل دارال ني

 ءمتن نم ّنسلا عرفت كلانه . كيده الع ىرزبو «كميدأ كرعتو « كباَقإ ضي



 نول والا 51

 لاق لف العم نشف بانو ءافقاو ثلا رئاطو « ادنضح دقحلا رجا كرتأو 2 مهيف

 ٠ .ريبصت هيلع نحن اتم وا ةدابيتش كوقناع ىلع هللاو عنيت الو مول الو لبق الو

 ةوَيع تسابلا كمل 5 هدم هلا: ىيضر رح لاق ضوهنلل ةتبعأت املق ؛ ةديبغوبأ لاق

 دم هوب ىنقلع هن هنأ الإ« قدمت ناك اع ىرذأ انو د نمور كعم للف

 < مولع# ماقم هل الإ اماننو مهتم ىوطاو# ةماحت داقإلا “لم لق: ىل لاقو الغ

 دزراشلا ععتمم نم ندا نك نإ وع موتك وأم هاظ انو عوتنقم وأ عام سر

 لاعحي ملو «هنايعب هربخع طاخي ملون « هناي ئت َّلك نز وو ءافطات ديحبلا براقو « اقل
 . ص كف 27 5 2 00 3

 ٠ للمعتسم ملعىف ريخ الو . ىدنش وأ ناك الالضت ءايند وأ ناك انبد «ةربش ناكم هرتف
 55 هر دعو 3 5 ل . 1 1 4

 1 «نسندلاو نادعلا نيب ريعنلا غفر ةياكع انتسلو لع هاو ينم ةفرغم ق ريخ الو ( لهخق

 هذهن ىلإ ةناصعلا هذنغ تتوكتس ناك اه . هزارق ىلإف ليست لكو ؟ هرانبف اص لكو

 هللأ لتس دمحم هلل عدج كقو ٠ قفر وأ قرفل مونلا اهمالك الو « ”ىثنو "ىقل ةياغلا

 6 برك لك ايفل عطقو ء انج لكر هظ.مدقو ء ربك ىذ لك كف مانسو هيلع

 اسّشلا اذهام ؟ كسأر. شارفت ىف ىتلا ةناوزنكنا هذهام . لالّصلا ال قكعا دعب ذاق

 ةرحولا هذه امو ؟كرظان تّشعت ىتا ةاَذَقلا هذهام ؟ كسافنأ َجِراَدَم ف 5 درقعملا

 هيل تلقشآو متل دلج هبونسب تسيل ىذلا اذه امو ؟كقلسم ارش ىنلك كتلك أ .ىتلا

 ناوخإل للك !رصيق ةيرصنق قالو ءائرتك ةيورسك_ قن اندفو هدكنلاو ءانختشلا

 ارو ءانعامرل ةئيردو + انفاس ارح هللا مهلعج دق !رفتصأللا ءانبأو' سراف'

 ةرثأو «ةكح ةرميو « ةلاسر ءاي ايوب هناك رولا يت نحن ل انناطلسل اعبتو ءاننامطل

 الع ةنومأم «قدصلاو: قحاب ةيدهم ةمأ نيب «ةمصع لظو « ةمعن ناوثعو « ةلحر

 . ةرصاب و « ةرصان 1 ُ - وق دعاس «"ىبأ بلق هللا نم #1 « قتفلاو قا

 «انتط اهداف ةنمقالا ١ اناتفمع سال اذان لع بث ركب ابأ نأ لعاب انظ نظنأ
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 1# ىثثعألا حبص نم

 باوصلاو «”ىضْرَم محا مِهَف ءئئث كسفن ىف جلجلت نإو ؛كاوس نع تكس اف
 . لجو نمع هتلاامإ ملسو هيلع هنلاىلص هتلالوسر لقت دقاو ٠ عاطم قللاو «عومسم م

 هديكيو ءاهءاسام هءؤسم و ءأهرتشام هريس :: رذيح اهيلعو ضار ةباسعلا هللا

 نم ادحأ ْعَدي مل هنأ ملعت امأ . اهطفأ ام هطخّسو ءاهاضرأ انهيضرو ءاهداك اب

 . ةلاحب هدرفأو « ةيزع هيلع ةليضفب ةنابأ الإ « هئارجتو «هيراقأو « هباحصأ

 ةنوتفم الط « لهابم «لهابع ءادنب ىدس ةقألا كرت سو هيلع هللا ىلص هنأ نظنأ

 قاس الو م طئاسب الو طباض الو .دئاذ الو دار ال «قيللا نع نوب 2 ا

 هلأس الو < ىلاعت هير ىلإ قاتشآ ام هللاو « ! الكضداح الو ىداه الو « ىف 3

 ءائوصلا نابأو ءئدطا مجوأوءىدملا برضنأ دعبالا ءهّرقو هناوضر لإ

 كرشلا خوفاي خدش نأ دعب الإ و؛ عياهملاو كرابمللا لهسو :حراطملاو كلاسملا نقأو

 هللا تاذ ىف ةنتذلا فنأ عَدجو « هناحبس هللا هجول قافنلا هجو مرشو « هللا نذاب

 . لجو نع هللا أب هديو هيف ءلع عدصو « هللا نوعب ناطيشلا نيع ىف لفتو

 نإ « ةعماج رادو « ةدحاو ةمقبوف كحمو كدنع راضنألاو نورسايملا ١٠

 ؛ كبف يارا ئابغو «كديق ىدي ميلر « كب ىدنع اوراشأو « كل ىنولاقتسآ

 « مهملاصَم الع ّنوعلا نكو «نوماسملا هيف لخد ايف لّدآف ئرعألا نكت نإو ٠

 نواعتلاب ىلاعت هللا سمأ دقف . مهتياوغل عدارلاو « مهلا دشرملاو « مهقلاغل حيافلاو

 ةئيرب رهدصب اينذلا َةايحلا هذه ىضقت انعدو . قملا الع رصانتلاو «ئوقتلاو ربلا الع
 : نغضلا نم ةميلس تبولقب لات هلاقتو « ٠

 ةصاخانب كسفن قي الو غيمه نو مهيلغ نحو ههن ققزاف ةمامث سال ٠
 .٠ قيددصلا وهو ريمأكر يمس مم ةلمهملا نيسلاب (1)
 ٠ ناسللا راظنا ةلمهم امهانعمو نينزولا,ف.ةدجوملا ءابلاب (؟)

01) 



 لوألا ءزجلا 8

 رن ىف مَن الو «ءاسم حابصلا دنع الو ءاحابص ءاسّملا دنع رظننن ال ؛فوكلاب

 ةايلا نم سايإلا دعب الإ ادام غلبت الو «هنود َتوملا وسحن نأ دعب الإ ىرمآ

 لاملاو «مألاو بألاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا َلوسر كلذ عيمج ىف َنيداف ؛هدنع
 ةرقو « سّقنأ بيطب «ةُلباو ةلهاو ءدَسلاو دبَسلاو ءبّشَّنلاو لاملاو « معلاو
 ةقالّذو « هجوأ ةقالطو «لوقع ةكو ء ما لع تابثو «ناطعأ نَحَرَو ب نعأ

 - كتم الولو «الفاغ اهنع تنك «رابخأ تانوثكمو «رارسأ تاّيفَح عم اذه نسل

 نآلاو ٠ مواسم كدوعو ؛ م كداؤفو فيك «الك ان اهنم ئث نع نكت مل

 لوقأ ملع نععو « كيدي نيب كداسم لعجو .كا َريلا ضبنأو كب هللا غلب دق
 علي ال نمل سسجتلاو سعقتلا عدو « كتادرأ صّلقو «كنامز ٌبقتراف ؛ عمستام

 «ضَم ايف سوفنلاو ءضغ ألاف ٍءاَطَع اذا كنع حّرخزتي الو ءاطخ اذإ كل

 اهؤامو ءاجاجوعأ بنت الف «بضعلا اهقيسو ءاجاح مت الف ةقألا هذه ميدأ كنإو

 اذه نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ٌتلأس دقل هللاو ٠ اعاعأ لكل الف + بنل

 هنع ٌلعاضتي نملو « هيلع شحاحي نأال هنع بري نمل وه ركب ابأا, ىل لاقف ءمألا
 ٠ ىلوه لومي نملال كل وه لاقي نمل وه هيل جفنشي نملال

 سرق نم انايتف رك ذف ءرممصلا ىف مل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنرواش دقلو

 *«هيابش ةعبم ةمطافل هك أ ىنإ : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف٠ "لع نم َتنأ نأ تلقف

 ا بفح كاع هلطر و كس هنقتك ١ نمل تلقف ٠ هتحس ةنادو

 تفرع تنك امو «كيف ةبغر هب هتبطاخ ريثك مالكم ٍةمَّنلا اميهلع تا

 ةيكار قيسأو ءاكلرض نالت !زرأ انأو نفاق تلقا تا ولا الو :ءا تال كاك ىف لك

 هللا لوسر كب ضع ناك نئلو ؛ىل نآلا كنم كا ًاريخ كاذ ذإ: تنكو:؛ كاس

 كيف لاق ناكن إو «كريغ نع اضرعم نكي ملف « ألا اذه ىف سو هيلغ هللا لص
 )١( دقوتم ىكذ ىأ ةمجعملا نيكلاب .



 01 ىثعألا:حبص نم

 فاس ىف نلاعت هللا هناهأ ذنم هل ًةداعو «لسو هيلع هللا لص مدآ انيب ًادهع لع ناك

 ءدنوو «لطانلا نع فرطلا ضغو .« قطا 'لعتذجانلا طم الإ هنم وكتنمال طفلا

 ءاغتن آىف لجو زرع هلل سفنلا مالسإو ءدك آلاف دك آلاوءدشلاف ّدشألاب هللا ؤدع ةماه

 لذا شرأ قلو ءهيَع نيو توك ره اذإ مقنب لوق نم انآا كالو ال
 ءاقبلا رثآ ْنَم ريما كل دارو «كباتعب هتذوم احأ ْنم كافاضو «كتلاض هللا ١

 «كيأز هيلع ىوتليو « كيلق هب كو نا لو ىذلا اذه اف كي

 دنع كلو فلل هنن ذأك و :تطعط هك ىرسل و 5 هنود ضراخقز

 : ؟ حاضيإ دعب نسبللا ؟ حاصفإ دعب ا . كناسل هب شيع 4 تكلاادنلا

 هيلع هللا لص ىب هلا ىده ريغ ىدهأ ؟ نا ءرقلا 0 قلخأ © هللا نيد ريغ د
 م00

 «ءاضفلا هيلع ضيق كلثم مأ 0 رمل هل بدتو ءارضلا هل ٠ عك ل « ماسو

2 : 

 8 ناسللاب ةعوعولا هذه ايو ؟ 3 نانشلاب ةعفعملا هدهام ؛رمفلا هنيع ُّى فسكيو

 انحورحيؤ ءملسو هيلع هللا للص كرملب لجو زرع هّلل انت اجتساب تفراغ د كنإ

 هنيدل ةرضتو ا لجو نع هللأ لإ ةرغ «انتيحأو اندالوأو انلاومأو 6 ع

 ع و . 2 5 روز هه 5 د 7 8 3

 بيشي اع لفاغ «ةبيبشلا ناوقنعو «ةرارغلا ردخو ءابصلا نك ىف هيف تنأ نامز ىف
 5 زغا 20 82 دع 0
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 دوحجم الو ردقلا لوهجم ريغ «كلحر طخ اهدنعو ٠ كب لدع اهيلإ ىتلا كهاغ لإ

 بيست الاوهأ ىساقلو «يساوزلا ليزت الاوحسأ نات كات ءابتنأ فس ٠

 مك ءاهبايع جرش ءاهباص عزمتل ءاهرايت نيبكار ءاهرامغ َنيضئاخ صا اونلا

 رودصلاو ءريكلاب سافعت بفؤتألاو (هيسلعاب جد نويعلاو ؟ اهامأ مربنو را

 دين ضرألاو يملا زها (كافقلاو «رخعفلاب ٌلواطتن 3 قانعألاو «ظيفلا 7

 )١( هبحاص لتخ نل برضي لثم ٠



 لقألا ءزسحلا ٠ ا

 00 للا تاذ فرنجي لررطا لمتلر فررسلا ويف لاجلا ئداقبنأ كف
 11 لايت .ةديبو هيج هللا ندر ياطبلن] كيارمع ةدبع ناكو ءةولخ ىف هترضحب

 مالّنسإلا كب هللاررعأ (ملاطو ؛كينبع نيب ريخلا َنيِبأو «كتيصان نميأام ةدسيع

 ناكملاب لسمو هيلع هللا لص هللا لوسر نم تنكدقلو «كيدي لع هتأش حاصأو
 نيمأو نيمأ ةمأ لكل ” دوهشم موي ىف كيف لاق دقلو ؛ طوبغملا لحم او « وح

 ءاكر كلدألو اجترم - نيينمؤلاو ءاجتلم نيذلا لزت ل ةديبع وبأ ةّمألا هذه

 . «فورعملا ظعأ نم هحالصإو «فوت رطخ _مأل كتدرأ دق . اءدر كناوخإلو

 « سأيلا عقو «كتيقرب هتيح”بجن ملو « كفقر و كراسي هحْرحب لمدني ل نئلو

 ؛ قلغأو هنم زسعأو « قلعأو هنم 1 هع ىلإ كلذ دعب جبتحأو ؛ سأبلا لضعأو

 هلل حصنآو هيف فطلتو ةديبع ابأ 1 كك 'إء هماظنو «كب همام لأسأ هللاو

 لاق الو كوع لآ ريغ ةباصعلا هذهلو ءراسو هيلع هللا لص هلوسراو لجو نع

 “إغ ال[ نضما ٠ هللا ءاغ تلا «كرضبمو كيذاهو « كرصانو كثلاك هللاو « ادمح

 هلاكمو «بلاط ىبأ ةلالَس هنأ ملعآو . كتوص هدنع ضضغآو . كحانج هل ٌضفخأو

 «ةقرفم ربلاو « ةقرغم رخبلا هل لقو « هتأكم ملسو هيلع هللا لص سمألاب هانُدََف نمم

 نما دوقلعلاو « ءاقلبَم نضرأإلاو اول ءاينلاو ةنفتقا لئلاو- « تنزف“ | قلما
 ةخاَدق بخجيعلاو «كوخم نفونع لطظابلاو 6« فوغ رع قحلاو ريمعتم ظوبطاو

 اذهو «ةوادعلا بوقت ةحفلاو ءةنّنفلا راجت ضيرعتلاو ؛راوبلا دئار نغضلاو ءرشلا

 تاتسّشلا رظتني «هلهأل هييصُخ عفان « هني ليحتم «هلامث لع ئتم ناطيشلا

 مدآلو «الؤأ لجو نع هللاًدانع ؛ ةوادعلاو ءانحشلاب ةقألا نيب بديو « ةقرقلاو

 «رورغلا ىلديو «روجفلاب سوسو ءاثلاث هنيدو ملسو هيلع هللا ىلص هيبتل و ءايناث

 دليرمل باق. و لظابلاب اروزخ لوقلا قعر هتايلؤأ ىلإ ىحوي .. رورشلا ليش ليو

 . ههجبو نم هامأو هل أيبت الل نالف أت )1(



 قل ىنثعألا حبص نم

 انذلا هده اوقشال و« ىتيدلا ق تنناوا محرلل سمأ هنإف بئارقلا اوجقزتو ب طحقلا

 : اع الإ كرذت ال ةزخنآإلا نإف ءاهوضقرت الو كان

 نبع لإ هنع هللا ىضر قيدصلا ةلامر كلذ نف . مهتابطاخيو مهلئاسر امأو
 ىضر حازخلانب ةديبعىبأ ناسل الع« هتعيابم نع أكلت نيح ههجو هللا مرك بلاط ىبأ

 هنع هللا ىضر باطخلا نب رهع نينمؤملا ريمأ مالكن م كلذ ىلإ مضنآام عم «هنع هلل

 . اهنع لع باوج نم ناك امو

 دماح ىنأ ىذاقلا دنع دلمل انرعم : ىدادنبلا ئدسوتلا دن ص قاد وأ ل

 يب زغ اكو ؟ فريصتم لك تيدحلا ف فرصتق . دادغب يفوز ورا

 ضرعو الوق لاقو اكرم لك بكرف «ةفيقبلا ثيدح عرق ةباردلا بفيلسا ١

 هللا ىضر :قيتصلاركب ىبأل ةلاسر ظّفحي نم مكيف له : لاقف . ّنف ىلإ عزنوءئشب

 بيقع هايإ هتعبابمو ءاهنع -لع باوجو « هيدا ورا ماك" بلاط ىبأ نب ”ىلع لإ هنغ

 تائبخمو« قئاقحلا تانبنم هللاو ىه : لاقف«هللاوال : ةعاهلا لاقف . ةرظانملا كلت

 ىنع اهمتكف « هترازو ىف َىّلهملا دمم ىبأل الإ اورام امظفح دنمو ؛ قدانصلا

 « راحو ملع لع لدتل اهنإو نبأ الو اهنم لقعأ ةلامر فرعأ ال : لاقو « هدي

 ولف ئضاقلا امأ : ”ىاداتعلا هل لاقفت ضصوغةةشو نوغدسو ءةهانو اس

 اءامذ بجوأو «”ىلهملا نم كل ئعوأ نحنف ءاهانعسأ ءاهتياورب انيلع ةنملا تممتأ

 : لاقو عفدناف « كيلع

 م حيل ىبأ نب دمحم (شدع لاق ل ىبنأ نرع هةكمي ىعارطا اجد

 تيما لوب د نأ قالوم تعم :٠ لاق ء حاملا ن بأود نب لسع

 ابي ناطيشلا داك ة نتف دعب «راصنألاو نيرحباهملا نيب هنع هللا ىذر ركب ىبأل ٌةفالحلا
 4 2 3 0 5 5 .٠ 9 1 ه2
 « سافنو مهو ء سامتو ؤكلا ىلع نع عب انآ غلب .٠ اهريذ رمملو اهرش هللأ م



 لقألا ءزملا م

 : ردنكسالا ىلإ سيلاطوطسرا هب بتك ام ءاغلبلا سرفلا كولم تابتاكم نمو

 «كئناسحإب كلذ كبلط َنإف باهنم ةبحلاب رمظتو ءاهيلإ ناسحإلاب ةيعرلا كلمت امنإ هنإ
 بولقلا اهيلإ مدجآف :نادبألا كلمت امإ هنأ رلعأو . كفنعب كفاستعآب هنم ءاقب مودأ وه

 لوقتال نأ دهتجافب لعف# نأ تردق لوقت نأ ىلع تردقاذإ ةيعرلا نأ معآو . ةبحلاب

 . لعفت نأ نم مسن

 هراتخحت نم نكيل : هيف باك ةيعرلاب هيصوي هيوريش هنبآ ىلإ زي وربأ هب بتكامتو

 هلعجتالو . هتعنطصأف المهم ناك فرش اذو «هتعقرف ةعيضو ىف ناك الجر كتبالول

 ٌبحأ كناطاس ةلازإ نأ كبلقب عمي نمم ادحأ الو ء ا عضّناف ةبوقعب هتبصأ أسم

 هّنب رجت اليق «هسفنب باع اريثك ارم ءاعيرض هلمعتستنأ كيإو ؛ هتوبثنم هيلإ
 ّث 3 ه- 3 06 :

 ٠ همسج نم نسلا تذخأ اك ءهلَقَع نم رهدلا دْخأدق ءاردم اريك الو « هريغ ىف

 درر امد كفسُت كنب ةماك نإ :اضيأ هب وريش هنبآ ل[ زب وأ هب يتكاممو

 ةديفم ةكر كاضرتإ ون هيلع تطخ نم 'لع لواسم فيس كطخص نإ و ءامد نقحت

 نم كبضغ ىف سرتحأف «كمالكر وهظ عم كريل داع نإو « هنع تيضر نم لع

 بقاعت كولملا نإف ءفْخي نأ كدسج نفو «ريغتي نأ كنول نمو « عيطخي نأ كلوق

 : ْ . امأح وفعتو امزح

 «ءايظعلا ثراو« كولملا كلم ءدي وما ريشدرأنم : هتيعر ىلإ ريشدرأ هب بتتك اممو

 باّتكلاو « ةضيبلا ةظْمَح مه نيذلا ةرواسألاو « نيدلا ةل#ح مه نيذلا ءاهقفلا ىلإ

 دم انإف «مكيلع مالسلا . دلبلا ةدمع هنيذلا بورحلا ىوذو ءةكلملا نيَز مه نيذلا

 نحنو ءاهيلع ةفظوملا اهّتوأتإ اهب انتفأر لضفب انتيعر نع انعضو دقو «نيملاس هللا ميل
 ؟لمشيف اوركتحت الو ءقدعلا ؟مهذيف دقحلا اورعشتست ال : ةيصوب نوبتاك كلذ عم



 اضن قيعألا حبب نه

 ن.دمم هنبآ مث .٠ نسح نب نسح كّدِج نم اريخ ناك ديقلو « دلو الوعد نيشما نأ

 ,. دلو أ هتدلو كنه نخ وهو رفمج..هنبآ مث ٠ كو قأ هليتعو للسبأ 0 نا

 كح ام اضرلا لع هقاثيمو هدهع امهاطعأو نيكح ٍ ايلع كّدِج نأ تملع دقلو

 هع سانلا ناكو ةناجرم نأ الع نيسملا كم جريت لهما اع اس

 . مأشلا الإ بولجملا سلاك ةيطوأ ريغ نم باتقألا الع 5 اون مث «هولتق تح هيلع

 لنيل عدبج م1 رانلا موؤحو ذيمأ وب مات دجاو ريف مسج

 مهّضرأ ماشثروأو «مرادقأ انفرد ءةرركرا ملذإ كراتب اكرمأف يلع اس
 5 ةرفكلا نعلت اك ةبوتكملا ةالصلا رابدأ ىف كابأ نولي اوناكنأ دعب مهرايدو

 ام انأ تننظو «ةجح انيلع كلذ تذختاف «هركذب انْدَّسأو هلضف انيبو « مهانرفكو

 نيملاس اوضم كئلوأ لك «رفعجو سابعلاو ةزمح الع هانمّدق لع لضف نم انركذ

 جاحلا ةياقس ةيلهاجلا ىف انرثآم نأ تملع دقلو . ءامركلاب كوبأ ىلتبآو مهنم املس

 رمح لإ كوبأ اهيف عزانف هتوخإ نود ساغلل تناكو ؛ مزمز ةيالوو ٠ مظعألا

 مي هنوبع نم سلو لملم هلا مدت اهم رمع انل ىضقف

 ىب نم دحاو ريغ ةفالحلا بلطف ؛باطملا دبع ىنب نود هّنراو ناكف سابعلا الإ

 متاخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر وبأ هنأ سابعلل عمتجاف ٠ هدلو الا اهني ملف مشاه

 . سارعلا الولو «ثيدحلاو ميدقلا لضفب بهذ دقف «ءافلخلا ةدافتلا هوئبو «ءاينألا

 « ةبيشو ةبثع نام نادك وأ اعوج ليقعو بلاط كاع تامل اهثكر دب لإ نأ
 ةمز الل بلاط ابأ نوم سابعلاو مالسإلا ءاج دقلو . راّشلاو راعلا امهنع بهذأف

 ءرسألا نم مك اًنيدفو ءرفكلا ىف ماتم ذقف ردبموي اليقَع دف مث ٠ مهتباصأ ىببلا

 هنع متزع ذإ رأت اكردأو «ءابآلا فرش انزجو .ءاسينألا تا منود انثرؤو

 ٠ مالسلاو ؟َسفنأ اوعضت مل ثيح مكانعضوو
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 هدلب. ملو « ةدحاو ةّرم الإ مشاه هدلب لو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيرحآلاو

 . ةدجاو ةّرم الإ بلطملا ٍديِع

 دق لجو زرع هللا نإف ل
 نس ا #9 رت هما صا"

 زوحي الو «ثاربملا ز وحال ةأرما اك « هتبرذ ا اهنإو ءهتنبآ ا ةيارق ؟كنكلو

 اهجرحتأف هجو لك نم كوبأ اهملظ دقلو !اهلبق نم ةمامإلا ثروت فيكف موت نأ

 رضح دقلو . نيخيشلا ميدقت الإ سانلا ىبأف «اليل اهنفدو ءاًرس ا ( مص

 الاجر سانلا ذخأ مث . هريغ ةالصلاب سماف راسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو كوبأ

 نمحرلا دبع عيابو ءاهنع هعفد ٌلكف ئروشلا باحصأ ىف ناك مث . مهيف كابأ اوذخأ ملف

 1 41 فأل هي لل اديس عذر نري راو ل سلط كابأ براي نام اهليفد نانع

 قرب ةيواعم ىلإ هماسف نسملا كيبأ ىلإ كَدِج أ اىضفأو «هدعب هي واعم عباب مث

 نإف هج نم الام دحأو« هلهأ ربغ ىلإ صألا عفدف « ةنيدملا ىلإ جرو مهاردو

 . هومتعب دقف ْئش ايف كل ناك

 سيلف اباذع رانلا لهأ َنوهأ كوبأ لءقب رفكلا ىف كا راتخآ هللا نإ كلوق امأو

 رسال مويلاو هللاب نمي ممل ىغبني الو منيه هللا باذع نم الو «رايخرشلا ىف
 ٠ (نوبلقني باقنم ىأ وتل نيا ميسو ) ؛ ماعتف درت . رانلاب رختفي نأ

 طسوأ كنإو ءدالوألا ٌتاهْمُأ كيف قرم ملو « رجعلا كت مل هنإ كلوق امأو

 تمّدقو َرَط مشاه ىب ”ع ترق كتنأر دقق ءابأو امأ مهريخو ءابسل مشاه ى

 نب مههاربإ لع ترف ٠ لصفو الصأو « ارخنآو الأ كنم ريخ وه نم 'لع كسفن

 ىلاعت هللا نم نوكت نيأ كحيو رظناف ؛هدلو دلاو لعو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 ىلع نم لضفأ ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو دب دولوم ؟كبف دلو امو ادف



 فض ىثعألا حبص نم

 ىل زاتخآ تح ىل ٌراَتحَهلإلا لاز اف « نيسحلاو نسحلا كج لبق نم نين<رخ ىندلو

 انأف ب ةمايقلا موي ًاباذع رانلا لهأ ٌنوهأو «ةنحلا ىف ٌةجرد سانلا مفرأ ىندّآوف رانلاف

 كلو .رانلا لهأ ريخ نباو«ةنإا لهأ ريخ نباو «رارشألا ريخ نباو «رايخألا ريخ ٌنآ

 اّدح الإ هتبصأام ّلكو كدلوو كسفن الع َكنمؤأ نأ ىتعُيَب ف تلخد نإ هللا ٌدهع

 وأ انأف كلذ ىف كمزلبام تناعادقف :دهاذم وأ ماسل اتَح وأ «نلاعت هلا دودح نم

 - 1ء تضررع ىذلا كنامأ امأف ١ ىف تنامألا لؤبقب اءرخأ تنأو ءهكنم دهتلا

 ملسم نامأ مأ « لع نب هتلادبع كمع ُنامأ مأ «ةريبه نبا نامأأ .؟وه تانامألا ىئأف

 : مالنثلاو
 دعب امأ م :هللادبع نب دمحم ىلإ نينمؤملا ريمأ هتلادبع للادبغ نف :روصملا اس١

 ةافحلا هب ٌلضتل «ءاسنلاب كرفت لج اذإف :كمالكح ىنغلبو « كباك ىناتأ دقف

 لعج دقو . ءايلوألاو ةيصعلاك ءاب آلا الو «ةمومعلاك ءاسنلا هللا لعجي مو «ءاغوغلاو

 هيلع تفسوي ةيبن نع هؤانث لج لاقف ٠ ىندألا دلاولا 'لع هب أدبو ءابأ معا نافل

 . / بوقعي و قاحتإ و ميهارإ ب لم تعبتاو ) مالا

 ةرأ ةتهوم#و ع ملسو هيلع هللا ىلص اد ثعب ئلاعتو كرابت هللا نأ تماع دقلو

 . كوبأ امههدحأ نانثآ رفكو «ىنأ امهدحأ نانثآ باجأف

 قحو «باضألا ردنق لع نيطماولف «نيتاارقو اللا نم تك ذاع ١

 ءاشسب ْنم هنيدل راني هللا نكلو ءبهو تنب ةنمآل هلكر يللا براكل «بايس ١١

 .ةقلشا

 نيسحلا تنب ةمطافو «بلاط ىبأ نب "لع مأ دسأ تنبةمطاف نم تركذام امأو

 نيلؤألا ريفخ « نيترص نسحلا دلو بلطملا دبع نأو « نيترص ايلع دلو ابشاه نأو



 لقألا ءزدملا قل

 نامالاو دهنلاو قاثملا نم كل نسا, نم "ىلإ هجوف كسفعل قثوت نأ تئش نإو

 . مالسلاو . تيبحأام

 : هصن اب هللا دبع نب د# هياجأف

 كيييجلا : دعب امأ . د نب هللا دبع ْنللإ نينمؤملا ريمأ هللادبع نب دمح نم

 نإ َنوُنِمْوَي مول قحلاب نوعرفو ىدومإنت نم كِل اول نيا ٍباتكلا تايآ

 مهن اننأ مدي بين ةفئاط فعضتس ايش اهلهأ لعَجَو ضرألا ىف الع َنوعرَف
 ريت جيركو + هس رثس ه رتبت ىرئثس ل

 اليتم[ نينا لع نم ديرو دسمان نم ناك هنأ مدعاسل ىحتسدو
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 نوعرف ى ىو ضْرألا ىف مل َنكمو نيئراولا مهو ع ل ضرألا ف

 ّلثم نامألا نم كيلع ضرعأ انأو . 6 َنورَدَحن اوناك ! م ا تاس د حو ناماعو

 هيف متضبنو اذ هومّسيطعأ امإ ؟كنأو ءانبقح ّقحلا نأ ملعت دقف « ىنتتيطعأ 4

 فيكف مالا نيل ناك «مالسلا هيلع ايلع انانأ نأو ءانلضفب نعام

 لشع 53 مشاه ىنب نم دحأ سيل هنأ تملع دقو ! ءايحأ نحنو ءاننود هي

 ةمطاف : هللا لوسر ىبأ مأ ونب انإو ءانوسنو انثيدحو انمبدق لثم رَحْفَب الو انلضق

 قباطيوأ انأف « كتيب نم مالسإلاىف ةمطاف هتثبا ونبو ء كود ةيلهاهلا ىف ورمع تنب

 نإو ٠ دالوألا تاهمأ ىف قرع مو ءرجعلا ىندلت مل ءابأو امأ ,هريخو ءابسن مشاه
 .ملسو هيلع هللا ىلص دهم : مهّلِضفأ نييبنلا نم ىندلوَف انل راتخي لزب ل لجو نع هللا
 فب يلع : اداهج مهرثك أو « اماع مهعسوأو « امالسإ مهمدقأ هباخصأ نمو

 الل قل قل ل ل ل ل هيب: نيا تاي ناو ءايرلظ اا

 مالسإلا ىف نيدولوملا نمو «ةنحلا لهأ ءاسن ةديسو «نهّلضفأ هتانب نمو ؛ ةلبقلإ
 «نيترص ايلع دلو امثاه نأ تملع دق مث . ةنحلا لهأ بايش اديس نينمللاو ثيحخلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نأو «نيت”رم نيسحلاو نسحلا دلو بلطملا دبع نأو



 م” ىثعألا حبص نم

 ديفتسا دقو ٠ هل تنذإل مول بروف” هل قادهو ىداشرإ ه4لإ فذلا نحب نإف انادحأ

 و 1 2

 هلع هللا لإ قيفوت ع تاع حالصإلا الإ تدر امو 9 . حصتتمل ةنظلا

 مغ هةرعس

 ْ بيا ديلاو تلكوَت

 ىتم ! رابعتسا دعب تكحضأ دقلف فيسلا الإ ىاخضألو ىل سيل هنأ تركذو

 1 نيفو فويسلاب وأ ؟ نيلكان:ءادغألا نع بلطملا دبع ىن تيفلأ

 ديدش «ناسحاب مل نيعناتلاو راصنألاو « نيرحاهملا نم لّقمَت ىف كوحن لقص انأو
 ٠ مهي ءاقل نيتلإ ءاقللا ُبنحأ :تيوملا ليبارست نيلبرسم ا[ مهماقق ماس « يبت

 .كلاخو كيخأى اهلاصن مقاوم تم دق ةيهشاه فويسو ةّيردب ةيرُد مهتبحص دق
 ٠ ( ديعس َنيِمِلاَظلا نم ىه امو ) كلهأو «كدجو

 ةةفيلخن ذكموي وهو +: [سايلا قب ءافلن لالا" روسلا رس بأ "نادك
 ةفالباب هل يوي نيم ء 'طبسلا نسا نب ىثنملا نيسنخلا نب هللا دب نب دمج نإ

 نب دم ىلإ نينمؤملا ريمأ هللادبع هليادبع نم ٠ هنم اهعازتنآ ديرب روصنملا الع جرخو
 صل نام ود

 ضألا ىف نوي ةوسرو هللا وبر اح نيل ارب ام : دعب امأ . هللا دبع
95 0# 5 38 

 نم اني وأ فالخ نم مهلجزاو مهيد عاقل وأ اوبرا وأ اوان

 نم اوبات َنيِدلا اّلإ م طم باَدَع ةرح آلا ىف ذ مو قدا ىف ىزع مل كلذ ضرألا

 هقاثيمو هديعز ةاقيد كلو .. (ميررع هللا َّنأ ار مهم اوردْقت نأ لبق

 لع كدسؤأ نأ كيلع رّدقي نأ لبق نم َتَْ نإ مسيو يلم قل قلص ع هيا

 نفلأ فلأ كطعأ أَو ا ا كعب أب ترمو كتوخإو كدلوو كسفن

 نأو «تاجاكيا نم - تنئشام كل ىضقأو « 3 ٌتئش ثيح دالبلا نم كآِأو «رهرد

 ؛هوركم كتم ادحأ عينأال مث« كراصنأو كتعيشو كتيب لهأن م ىنيي ىف ْنِم قلطأ



 لؤألا ءزحلا 0

 ةيمرلا هب تلام نم كنع عدف . نيعماسلا ناذآ اهجمت الو“ « نينمؤملا بولق اهفرعت

 كموق الع انلوَط ديدمو ءانزع ميدق انعنمي ملءانل عئانص دعب سانلاو ءانبر عئانص انإف

 نوكي ينأو ٠ كانه متسلو ءافك ألا ّلعف ءانخكنأو انخكتف : انسفنأ مهانطاخ نأ

 انمو ؛فالحألا ٌدسأ ؟كنمو هللا دسأ انمو «بذاكملا كتمو ىنلا انمو ! كلذك كلذ

 ةلامح مكتمو «نيملاعلا ءاسن ريخ انمو « رانلا ةيبص كنمو « ةنملا لهأ بابش اديس

 هلوق وهو انع ّذشام انل عمي هلل هدأ مقا لمار عضد انماليما ءلحلا

 ىلاصت هلوقو ( هللا ب ِباَك ف ضعبب الذأ يس + ماحرألا اود ) ىلاعتو هناحبس

 ( نينم مم 5 نييدْلاو ىنلا اًذهو هوعبتأ نيذلل ميهارباب ساّنلا ىل وأ نإ ١

 راصنألا الع نورحاهملا جتحأ الو . ةعاطلاب :الوأ ةراتو ةبارقلاب ىلوأ ةّم نحنف

 قحلاف ب جذل نكي نإ ٠ مهي أوج سو هيلع هلا ىلص هللا لوسي ةفيقسلا موي

 ءافليللا لكل أ تيعزو ٠ مهاوعد الع راصنألاف هريغب 45 تةتداو“ كود ان

 نوكي «كيلع ةيانلبا تسيلف كاذك كلذ كي نإف + تيب مهلك لعو تتنع

 * اهراع كنع سهاظ هك كلو + * كيلإ ةرذعملا

 ديقل ! هلا رمصلو ٠ عيابأ ىتح شوُيلا لبمملا داق اك داقأ تنك ىنإ تلقو
 ' ةضاضغ نم ملسملا الع امو. .تحضتفاف حضفت نأو ٠ تدمحف مذت نأ تدرأ

 ىلإ تح هذهو . هنيقي ىف اباترمم الو «هنيد ىف كاش نكي ملام امولظم نوكي نأ يف
 . اهركذ نم كل حنسام ردقب اهنم كل ٌتقلطأ ىنكلو ءاهدصق كريغ

 : هلتاقم ىلإ ئدهأو هل ئدعأ ناك انبأف «نائعسمأو ىرمأ نم ناكام تركذ من

 نونملا ثيو هنع ىخارتف هرصنتسا نه نم مأ هك ةدعقتساف 5 هل لذب نأ

 مهئاوخإل َنيااَْلاو طنب نيقوعملا هللا ملع دق !هللاو الك. هيلع هردق ىنأ ىتح «هيلإ
 هيلع مقتأ تنك ىثأ نم رذتعأ تنكامو ٠ الياق الإ سا نونا, الو اَنبلإ له 1 ا ل هرم

- 



 ١" ىشعألا حبص نم

 دقف . كراصنأو كدّضعو «كتناطب مهف «نائع ةلتق َكاوبإ «نينض ناَّقَع نبآ

 2 مث . هب مهلتقن هناتق انيلإ عفدآف اقداص تنك نإف همد نم ىفتنت كنأ ىنغلب

 سفن ىذلاو !فيسلا الإ اندنع كباحصأل الو كل سيلف الإ و .كيلإ سانلا عرسأ

 مهلتقت تح ؛رخببلاو .ريلاو 6 لامزلاو ٠ لابخللا ىف نائع ةلسف نطل هديب ةيواهب
 ظ . ! هللاب انحاورأ قحات وأ

 : كلذ باوج ىف هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب لع نينمؤملا ريمأ هيلإ بتكف

 راسو هيلع هللا ىلص ادهم ىلاعت هللا ءافطضآ هيض ؟ ذن ! كراك ىلاتأ دققف دعب امأ

 تقفطفأ ! ابع كنم هدا انل بح دقلف « هباحصأ نم هب هديأ ْنَب هايإ هديبأتو هنيدل

 ؛لاضتلا الإ هرم ىعاد وأ رم لإ ر فلا لقاك تنكف «اندنع هللا ءالآب انربخت

 « هلك كازتعآ مت نإ !سمأ ترك ذف نالفو الف مالسإلاف سانلا لضفأ نأ تعزو
 :' !لوعدنملاو :لئاسلاو لوضفلاو قضفافلا) تنأ امو. 1١ كاملا نلف 01

 « مهتاجرد َتيينرَتو « نيلؤألا نيرحاسهملا نيب ٌريِيلاو ءاقلطلا ءانبأو ءاقلأطلل امو

 كلا هياع نم اهيف كحي قفطو ءاهنم سيل حْذق ْنَح دقل تايه ب مهتاقبط فيرعتو
 اف «ردقلا كرخنأ ردع رخو 3 كرد روب فرعتو «كعلظ ىلع عبر الأ ءامل

 نرعع غاور «هيتلا ف باهَذل كنإو٠ قالا ملط كلالو . بولغملا ةبلظ كا

- 

 ليس قف اودهشتسآ انزك تأ تشعل هللا ةمعنب نكلو كا ربع ريغ اعرتال الأ دهسا

 هللا لوسر هصخؤو «ءادهشلا دبس لبق انديبش داقلا اذإ م لضف لكلو هللا

 مهيديأ تعطق اموق نأ ىرت الوأ «هيلع هتالص دنع ةريبكت نيعبسل ملسو هيلع هللا لص

 رابطلا لق مهنم دحاوب لمقام ام دعاوب لق .اذإ لسع ليحل ركاب هللا ليبس ىف

 هم ٌلئاضف رك اذ رك ذل هّسفن ءرملا ةيكرت نع ىبأم الولو ءنيحانَخا وذو ةنحلا ىف
 ) )1١مهيطخو موقلا ريعزو لاتقلا ىف مّدقملا هردملا ٠



 لكلا يدينا 1

 نكفلا ديحضقملا

 ةفرعم لإ الَخْدم نوكي لؤألا ردصلا تابتاكم نم ئش ركذ ىف )
 (كلذ نم هظفح نلإ جاتميا»

 لأ يقي واعم هب بيتك ١ 001 ٠ ةيجارملاو ءرواخلا لع ةلمخشملا مهتابتاكم امأ

 نمز ىف هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب "ىلع نينمؤملا ريمأ ىلإ هنع هللا ىضر نافس

 : ل ةرحاشملا

 . ؛هقلخ ىلإ لوسرلاو «هيخو الع نيمألا هن ادع ائفطصآ هللا نإف ءدعب امأ

 مهلئاضف ردق لع هدنع مهزانم ىف اوناكو « مهب هدبأ ةلوعأ نيملسملا نم هل راتسآو

 ةفيلخو «ةفيلحلا هلوسرلو هلل مهحصنأو «مالسإلا ىف مهلضفأ ناكف ؛ مالسإلا ىف

 كرظنىف كلذ انفرع ٠ َتيغب مهلك العو «تذسح مهلكف ؛ثلاثلا ةفيلخلاو «ةفيلحلا

 داق امداقت كلذ لك ىف تنأو «ءافلحلا لع كئاطبإو ؛ءادعصلا كسفَننو ءرْزّشا
 د ا 0 ا ل

 نبآل كنم ادسح دشأ مهنم دحأل نكت ملو « هراك تنأو عيابت تح شوّشْملا ريعبلا

 «همحر ٌتعطقف ؛هربصو هتبارقف ءهب كلذ لعفتال نأ مهقحأ ناكو «نائع كمع

 هيلع رهمُو «لبإلا طاب آ هيلإ تب ريض ىّتح سانلا هيلع تلو ءهتسباحب َتحْبقو
 ىتؤتال عةمئاملا هراد ىف عمست تو ةلحتا ىف كمنح نيف هلسصلا مرح ىف حالسلا

 مولا اقداص امسق مسقأ 2, لبق الم لوقب هرمأ قا كش نع

 كنع كاذ اكو « دحأ سانلا نم انلبق مم كب لدعام ءهنع نمانلا نين أدحاو
 .٠ 2 9 . .٠ - ل ه «٠ ٌ 3 26 :

 هيلع ىغبلاو نائعل ةبنا#لا نم : هب كنوفرعي اوناك ام ٠ ءاملوأ دنع م تنا ىرحاو

  (1)ه ةفيخ ؟ ءزح هير دبع نبال ديرفلا دقعلا نم هاناقتف لصألا ىف هل نطيب هب وام» باتك م١

  (0شاشحلا هيف لومجما ىأ ٠ ريعبلا فنأ مظع ىف لعجي دوع وهو ٠ حابصم

 )( عزفملا توصلا ةعئاطا



 "اا ظ ىثعألا حبص نم

 « لوألا ردصلا تانتاكم نم ديج نبالغ بتاككلا هيلإ جاني ام

 رظنلاو «هموقل وأ هسفنأ مهم لك هاعّدآ امو« مهتادجا صو « مهتارواحمو

 دصاقم ةثالث هيفو + باتكلا ءاغلب نم : نيمدقتملا لئاسز

 ل والا دصتملا

 كلذ ةفرعم ىلإ بتاكلا جايتحأ هجو ىف

 ةغالبلا عدتبم 2 2 عم اهنالف مهلئاسرو لؤألا ردصلا تابتاكم ظفح امأ . ب

 الع اهظفحب ناعتسيف ؛رومألا رثكأ ىف باَّتكلا ةقيرطل ةسبالم ريغ ةحاصفلا زنكو
 بولسأل هتفلاخن هتمرب اممم لصف داربإ ملء لاكتآلاب رطاخلا عمطب الو ةغالبلا عقاوم

 . رومألا رثك أ ىف بناكلا »

 «ةحيرقلا حيقنت نم كلذ ىف املف « بالا ءالضف نم ءاغابلا لئاسرىف رظنلا ا

 ةقيرطب ءاذتقألاو ءدِيِمْتا لاونم الع جسنلاو قرطلا ليستقر , الت دا

 ١  0كبسملا هعرربام كرو ءدقتلا هرهطأ مت زارتسكلاو «تافام كاردتساو :

 سل أم هلصاب هب أنام لع رطاملا لكن ال اهني نود ايت ىلا

 ةرضاحلا اهظفحب ديرب نأ الإ 3 دوز فو ندا تي طي ا

 . هريغ ود خلا هب قئاللا نإف ءاشنإلا نود

 .ٍباوصلا وهو اهطاقسإ ءوضلا فو نم ٌةدايزب لصألاب ذك (1)

 . لصألاب ضايب (؟)



 لقألا ءزملا 7

 ظافلألا عبق ىف بعتلا ةّمشمو «ةعيدبلا ىناعملا طابنتسآ ىفركفلا لْغْش نع ىنغتسأف

 ولو اهريظنب هرطاخ مسي الو « دهج ولو بهلثمي هتركف ضبتتال ىتلا «ةحيصفلا

 اهيلإ باّكلا جاتحي ءاهعاونأ نم عونو « ةباقكلا ءازجأ نم ءزج بطحلا نإ . بأ

 راكو ضيوافتلاو ديلاقتلاو دوهعلاو تاعببلا فو « تابتاكملا ضعب رودصص ىف

 ؛ ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم ىف هنايب ىنأيسام ىلع ؛ ريشانملاو « ميسارملاو عيقاوتلا

 عقاَصَم فرعي كلذكو . كلذ وحن وأ ةلاسر وأ قادص ةبطحم نم هِئْشْنِي هلعل امو

 م تمدتقت يذلا ”ىدايإلا ةدماض نب سقك « ءانلإلاو «ءاحصفلا ريهاشمو « ءابطخلا

 ميل نسل «لئاو نم لجر وهو : تلئاولا ٌنابحسو . بطحلا ردص ىف افنآ هتبطخ

 نمو ؛ةغالبلاو ةحاضفلا ىف لملا هب برض نم امهريغو «نايبلا ىف لثملا هب بري
 امهرد شع دحأب ايبظ ئرتشآ برعاا نم لجر وهو : لقابك ةوابغلاو ”ىعلا لإ بسن

 نلإ كلذب ريشن ؛ هناسل جرحخأو ةرشعلا هعباصأ قّفو هيفك حتفف هتبرتشآ كب هل ليقف

 اذإف . ”ىعلا ىف لما هب برضف ىظلا تافنآف ءاهنع ريبعتلا نسحي لو رشع دحأ
 مهنم دارأ نم كذب ذئنيح ضرع ءاهلفاسو ةبترلا ىلاعو 3 غيلبلا ريغو غيلبلا فرع

 « هلئاسر ضعب ىف لضافلا ىضاقلا لاق اك : هريظنب ”ىغللو « هلثم لضافلل اسداقم

 ظ ظ : هناوخإ ضعب نم هيلع درو باك باوج ىف

 "لا ليد بفمو .٠ نآسإ ةعاصق 8 دق هللا هاقبأ دق وملف هدبعل ةقوش امأف

 . نابض 'لع

 نيدلا ”قن خبشلل اهب بتك ةلاسر نم ىبطرقلا دمحأ نيدلا ءايض خيشلا لاق اهو

 انرزكم ىف نش اهلك نإ : هيلع هنهم تدرو ةلاسر صبي, « ديعلا قيقد نبا

 ثقفاتئا دئارف ىهف ؟اهزاجيإ و اهباهسإ نيب ىناعملا ضارعأ اهيلع لاثنتو « اهزاجتأو

 . "ىدايإلاو ”للئاولا راكبأ ىف

 . ةدئاز انه دق ةيلك لعل (1)



 م ىثعألا حبص نم

 يح اونَسلَم نيل ايلا هلأ و |هرخآو اهداز_نم هت أر دقو . عئاجفلاب مهترَمَعو

 ؛ كنضلا الإ مهتلحأو ء. ؟تعساا الإ مهضقز لف دمّألا رنآ ىلإ دبألا الإ قارفل

 نوصرحت هذهلع 0 0 ؟ةمادنلاالإ مهّئَبقعأ وأ «ةملظلا الإ م تيونوأ

 كو امايزو اننا ةايحلا ير نك نم ]) هرك ذ لج هللا لوقي.٠ ؟نونعملت اهيلإ مأ

 متأ ذإ اوملعآف !اهيف ماقأ ن | رادلا تنك ”نوسبأل اف مه مهو , اهيف مهلامْعأ م مهل

 لاق دقو «ووللاو بعللاب ىلاعت هللا اهفصو م« ىه (امنإف «دبألا اهوكرات تأ نوملعت

 هةر دا 2 جر تب لس لسه < رغومع

 مط اذإو 5 لعل عنئاصم نودذتو لوثبعت هنآ عب جر 1 نونبتا : ىلاعت

 - -_ هركو هع د

 ٠ 2نيرابج َمْسطب

 «هداريإب لوقلا لوطي ام مهتارمأو نيتاودلا ءافلخ بطخ نم كلذ ريغ الإ

 ٠ هّدح نع هرك ذب باتكلا جرخيو .

 ىناثلا دصقملا

 بطلنا ىف بتاكلا فرضت ةيفيك ىف
 لئاسرلا نإ : ىركسعلا لالهىأ لوق عونلا اذهنم لوألا دصقلا لأ ىف مّدقت دق

 لصاوفلا ف ٌةلكاشملاو ةيفقتالو نزو هفحيبال مالك اهبنأ ىف ناناكاتتم با

 ةلاسر لعجت ةبطخللاو ةبطخ لعجت ةلاسرلاو «ةلاسرلا فالحب اهب قاسم بطخلا ناو

 اذإف «كلذ هنكمأ ةلاسرلا ىلإ ةبطحلا لقن بتاكلا دارأ اذإف ذئنيحو . ةفأكرسأ ىف

 دراومو ةياطخخلتا دصاقم معو« ةغيلبلا بطخللا ظفح نم ةعانصلا هذه بحاص رثكأ

 لاجمل هل عسنآ «مهريهاشمو ءابطخلا عقاصم فرععو ٠ ةغالبلا عقاومو ةحاصقلا

 الع ضافو « ىناعملا باعص هل تآلذو « رثنلا تارعؤتسم هيلع تاّيرو مالكلا ىف

 « هلئاسرىف هنمضو « هرئثىف هعدواف هعوْلُص نيب كلذ نم نك ام ةجالسلا تاو 0

06) 



 لقألا ءزسحلا 4غ

 هيبقعأ الإ «ةربحىف اهنم نكي مل أمآ نأ عم ( اردتم عونت لك لع هللا ناكو حايرلا
 )01( ننال

 ةثيغ هلصت لو ٠ ارهظ امئاَرَص نم هئحتم الإ ءانطب |هئاّرس نم قلي ملو ؛ةربع اددعب
 هل ئسمت نأ. ةرصتنم هل ثحببصأ اذإ ةّيِرَحو :.ءالب ُهنْرُم هسيلع ثطه الإ « ءاَحَر

 . اراب اياب هيلي تا نزلا بنلي هن تباع ياد ةركستم ةلذاح
 ال سيك لو هاب اكليل ناد عرأ ارو اهنوضغ نم ارم تنآنإف

 راتافال انام واخ ١ ةزارشا ا فوج مداوق لع اهنم حاصأ الإ نمأ حانج ىف

 + هنمؤي امر ثكتسا اهنح ّلقأ نم ٠ ئوقتلا الإ اهداز نم عوش ىف ريخال+اهنلع ْنَم ناف

 دق اهب ٍقثاو 2 نع كو هي ليطيو ل ايمدةكعما هاني كا نمو

 ىذ 5و .. ةعدخ لق امف لاشخأ ئذو ) هنعرت دق اهملا هنثث - ىذو هتف

 نيديال هك دق جان ىذ نمو ٠ اليلذ هندر دف هو قف « اريقح هترعم لق اممف ةأ

 « ماعم اهؤاذغو ءربَص اهوُلُو ءجاجأ اهذَصو قر اهو ٠ لود !ماطلس . مفلاو

 اهعينم ُْ مق ضرعب اهخيكو «توه ضرع 5 : علس اهفاطق ٠ مامر |مابسأو

 اهراجو «بوكنم اهميلسو .٠ بولغم اهزيزنعو ءثولسم اهكلمو ٠ ماضتهأ ضرع

 يدب نيب فوقولاو « علّطمْلا لودو « توملا تاركس كلذ ءارو نأ عم ٠ بورت

 .(ىتسحلاب اوُئَسْحأ َنيدْلا ىَْجي و اولمع امي اوُءأسَأ نيذلا ىِزَجيَل ) لذعلا ملا

 دعأو ءاراثآ متم حضوأو ءارامعأ كتم لوطأ مكلبق ناك نم نكاسم ىف متسلأ

 "41 يتلو هديت :عأ ايدل اوك + ادوتع دسضاو .::ادونج فتك او ءاديدم
 ملل تحمس ايندلا نأ مكفلب لهف ٠ داقملا و اوكتلا ايم 2١و اننا

 «بئاونلاب مهمعضعضو حداوقلاب مهتقهرأ لب بطخب مهتكلهأ دق اهف مهنع تنغأوأ
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 « ةيدفب أسفن

 .رطملا نم ةعفدلا ةيبغلاو ٠ ةيبغ نع ةفحصم ةئيغ نأ رهظي و .٠ لطلا نم هلطت لو بالا اذه ريغىف 0(

2 

 + لوأو ةحش ىف (؟)



 0” ىشعألا حبص نم

 ًّع 22 0 1 0 همهم وه 2 ةدماو 0

 . ىلوآلاو ةرح آلا هللو . ئعسام الإ ناسنإلل سيل نأو ٠ ملبق ناك نم تدوأ دقف
 د6 نق 3 5 1 يدم د هس ديد هن لا و ل كرم رم 7 رس وس

 انيولق غرتال انبيو . ئرتفا نم َباَحس دقو بذي يصاب هللا الع اورتفتالو
 اما و رس دس 6 -و دس

 .٠ باهولا تنأ كنإ ةمسر اكندل نب , نأ بهو ايده ذإ دعب

 مراكملا اوسفان !سانلا !مأ : ةرصبلا ريمأ هللا دبعن دلاخ بطخخ نمو

 ودكم الو ءاَمَذ طل اوبسكت الو درطادحلا ارتنكار مئاغملا لإ ١ راو ٠

 هللا ءاهكش غابت ملف هنت ذأ نع ذم دحأل ب اههموأ دولجع مل ام فو رعملاب

 0 ,.كيلإ سانلا جئاوح نأ اوملعآو . ءاطع اهيلع ٌلزحأو « ءازح امل ٌنسحأ

 ءازحأ بسك أاه لاملا لضفأ نأ اوملغآو . اين اهولْوحشف 3 اوت الف ؛ كيلع هللا

 نيرا هذ دي وا تا هلع فورعملا مثيأر ولو ٠ ا ذ ثرؤأو

 : 1 2 ىضغتو  بولققا هنع ر نت احيبق اهؤشم هونأو ةةلجر لخببا مث او

 نم اوُفَع سانلا مظعأو هوجري ال ْنَم ىطعأ نم نئانلا دوجأ نإ ! سانلا هيأ

 21 و ' هثرح بطي مل نمو ا ضو خم سانلا ٌلكصَوأَو رد نع اًَع

 هللا رعتساو اذه لوف كزقأ < ركل اهو و نع لوصألاو ؛ هتإث

 . جلو ىل

 ريذختلاو (تندلا مذ ىف ةروهشملا هتيظخ جالا حس ”ىرطَق بطخ نمو

 ظ : ىهو ءاهنع

 فقتادوو تاوبمثلاب ثيم « رض ةولخ اهنإف ء اسيندلا ةرّدحأ ىإف دل ١

 ءاجرش مودتال .ر ورغلاب اكنايزلاو «لامآلاب ياتو «ةلجاعلاب تيبحنو : ليلقلا

 الع ةدئاب «ةدفانو . ةلئاز ٠ ةلتاخو . 3 ادا ا ايي نيا هل

 لاق م نوكت نأ اهنع اضرلاو ف 0 لهأ ةئمأ نإ تهانت اذإ ودعت ال ٠ ةلاوَغ
 ري روس جب اس ساس

 هورذت ايده سما ضرأْلا ب ذه طاتدلق ءاهسلا ن 3 هاندا 25 ىلاعت هللأ



 لقألابءزيسملا 3

 ! ياخد: ديشروقكتا :نيبملا قا طاره كاذ . ةرحالاو ايندلا

 ام طوس كاوتش ردم شوش زموأ كاع: ماذا اوتو هن او

 هدب مولا ءاودلا هيف بّرشبال ءادو ءءاملا هغيسنال ىَجَت

 خوببو ءرذعلا رهظي ىّتح ءالطلاو ءانملا وه لب هللاو الك ٠ نيف مسم أم موف مك

 ١ «نيندست اكرم اتم اوه مل ٠ ' 11 0و اعسلا قدير هيلا

 (نطنأ مببلقو ءارطذأ كتبك دق ٠ أ وتباع ولأ ثسل ىلإ كي

 ؛مهتتسلاب مالسإلا اورهظأ اموق نأ تملعو «مءاوهأو كءاحنأ تفرعف . ارهظأو

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر باعصأ ضعب اوبر ضف « مهوأق ىف رفكلا اورسأو

 لغأ نم كلذ الع اودجوو «لانمألا اوبرضو «مهف تاياورلا اودَلَو و ءضعبن
 عوقو لبق ! اهم الهم مبا نسل و ؛ ل نونذأم ةازغأ عماتبأ يزرع لها

 قاد ءابئانالو ابثآ شنتعأ تسلف ءاذه عمو اذمل اذه .٠ . عئاورلا لوطو عراوقلا

 ؛ ةورهلأو اريخ اوةرتسأف ٠ افا رفك عشا 0 كنا

 ره ارد نم 0 نيضك ئرتقهقلا مد نشم املاطو ٠ هوصلخأو هب اورهجأو

 . عدمي ىأَر نإ الو عبي ىوه نإ كوعدأ تسلو «ةمقن ىدب نيب ةظعوم اهنأ ْ

 فقر للف تاع نف ءالوألاو ةرخالا ريخ اهف ىتلا ءالثللا ةقيرطلا ىلإ عوعدأ اإ

 «نيتمؤملا ليبس نع اوُلوت الو ء عئادخلا « عئارشلا ىلإ لهف ٠ هدصق نعف ىبع نمو

 تايب و ك1يإ .٠ الدب نيملاظلل سّنبمْيَح وه ىذلاب ذأ وه ىذلا اولدبتست الو
 ّقامألا اوُعَدو «دروأو دسأى هف ةقاملاب كيلعو . قيهّرتلاو قينرتلا اهدنعف « قيرطلا

 ظ ٠ نطبلا مظعرجبلاورججبأ عمج ارجي هلع )١(
 ٠ هنطو ىف سيل ىذلا تيرغلا ئوانألا (؟)

 .٠ انه هل ىنممال فيحصن وهو شيعأ لصألا ىف عقو و ٠ لصح ام ايئان الو اعجاز لظأ ىأ ()



 56 ىئثعألا حبص نم

 الف هعب مل. نمو «هؤازح هللا العف هاذأو هاءو نف الوق لئاق ىنإ ! سانلا اهمأ

 كراصبأ ا هليصختل نع او زجعت ناف« هليصفت نع مترصق نإ ؛ اهمامذ نيد

 رث دع

 هللا َلَعو ب ةوخإ نونمؤملاو 3 ةاح ةظعوملاف , موافق ةدرعا ؟عامسأ هوعوأو

 <رتلا اواو ع اودع اعدها اون ريما ماك هاش ولو لييسلا دس
 ةهزخ ى رثقتت سد

 هلالج لج هللاو ٠ نوحلفت 51 نيسوملا اي أ اعيمح هللا ىلإ اوبنأو اريك

 . عكنم اهطخسو ةقرفلا نع مك اهنو . كل كل اميضرو ةعاملا كسه هؤامسأ تسذقتو

 ري ىر وروي

 الو اًعيمب هللا لب اومصتْعآو ٠ 0 ا هتاقت قح هللا اوقت هاف

 و 90 1 هر ىف ىغ عوز را وريث عد

 دعم متوينسع اف جيولق ناب ولاَ ءادعأا كدا يلع ه هللأ . ةمعن اود دآو أوقّرفت

 عب 0 لبيع لطألا 67 ادن ايش الع متكو اوخإ

 ماسو هيلع هللا لص ادهم ثعب هللا نإو ٠ هلو هب نحن انإف هطخت بنتو هتاوضر

 . قليطنا برود ءارّزو قلاع اباحصأ هل راتخآو نيملاعلا الع مراتجساو

 ( و سهأب الإ اومدُقَ ملف؛ هورقوو هورزرعو هورصصنو هوقدصف « هل موبخت و هب 5

 مهفصوف ٠ ع 5 هدهعب هناوعأ اوناكو فلا ا

 وب :

 ردع ا نه 0 ايظع ارحأو ةرفغم 18 هلوق لإ ( رامكلا لع ءادشأ

 مهلاوُمأَو مديد ني وجي َنيِذْلا يعامل اا )زعو لج هللا لاقو . رسخو
 هع هن لسا

 فلاخ نف ( ميحر فوعر كنإ ابرز هلوق لإ ' ًاوضرو هللا نم اضف َنوُعَتِ

 مالسإلا ىف هل ممم الو «ءىنلا ىف هل قح الف مف هأنإ ا مه هياع هللا ةطبرش

 د و 1 .٠ .٠

 2 نيماسملا اوقرافو 0 : ,يدلا نم ةقرام قرف « ناءرقلا نم ةريثك ىآ ىف

 ةلاقملا أ اّممرح نم جرْخيالف هدام لعلو دعي نم ءايلا لاههاب نكلو ىلصالا ىف اذك (1)



 لوألا ءزجلا 0

 حير نم ٌبيطأ مككيِرل هللاو ! ةريشعلاو ةناظبلا متنأ لاقف ماشلا لهأ ىلإ تفتلا مث

 . ةيآلا / ةبط هلك دليم هللا برضو ]) ىلاعت هللا لاق ام متنأ امنإو ءرَقْذَألا كسملا

 000 "| وءرّحضألا حير نم نأ ير هللاو لاَ قار علا لهأ لإ ت تغهتلاو

 2 اس دس 0 و_خاساس

 ٠ ةيآلا ( ةيبخ ةرجشك ةثلبخ ةماك لثمو |

 : مهدعوتي و قارعلا لهأ ددبتي ةرصبلا مدق (ىل هبطخخ نمو

 ؛هلجتأنأ - إءف ءهلجأ لاطتسا نمو« !هؤفاود ىدنعف هؤاد هايعأ نم : سانلا امأ

 هيلع ترضق هرم ىضام لاطتسا نمو «هلقت هنع تعضو هسأر هيلع لقك نمو

 ؛ هتب وقع ثحص «هّيربرس ثمقس نف« !اهتيَس ناطاسللو ءاقِبَط ناطيشللنإ ٠ هيا

 هتقبس نمو ةكلملا هنع قضت ل ةيقاعلا د م نزولا هيَ هنفر الد هضم

 دعؤتأو هردفأال م مث زذعاو ءرظأأل م ردن ىلإ ؛ همد كسا هندي قبس هف ةردا

 مرا نإ «ةفيدأ ءانا هبل ىقرتسا ندوأ ؛ كنالو قينزت دفا م[ « وفغأ الم

 ةيابذو « قنع ىف هداجنو « ىدي ف همئاقف : ىفيس هب ىنالدبأو ىطسو ىف اكس مزعلاو

 دجسملا باوبأ ىنرم تاب نم جرحي نأ كدحأ سآال هللاوب ! ناصع نمل ةدالق

 قو ثيرصتلا هيلي ىلا بالا نح حري

 رفعج ىبأو ؛ةيمأ ىن ءافلخ نم : كمل دبع نب ناملسو ةزيرعلا دعا نر فعلو

 ءافاخ نم « مهريغو سابعلا ب ءافاخ نم نومأملا هنباو «ديشرلا نوراقو ءروضنملا

 نااكتلا اذيبه قيضن_ «ةقئار ةبجمم تاضالبو: «ةقئاف ٌبظعب عسا مأو_ نيتلودلا
 . بيرألل عنقمو « بيل 01 ا ا اع اوووي اهدابإ وا

 لضفأ اهنكاس.!لء ةيوبنلا ةنيدملا ريمأ هللا دبع نب ركب ىنأ بطخ 7

 نولاني مهنأ ةئيدملا لهأ نه موق نع هغلب دقو « مارك إلاو ةيحتلاو «مالسلاو ةالصلا

 : كلذ الع نورخآ مهفعسن و ملسو هبلع هللا يلص هللا لوسر باحصأ نم



 حا ىثعألا حبص نم '

 رع ا همام رثو

 ىنوفرعت ةماعلا عضأ تم * ايانشلا عالطو الَج نبا أ

 ! اهيخاصل ىلإو ءاهفاظق ناحو ثحنبأ دق اسوءر ائرأل َقإ : قارعلا لهأي هللا“

 زاغتك ىناج زَمفي ام قارعلا لهأ. . ئللاو مثاغلا نيب ءامدلا لإ رظنأ ىنأكل هللاو

 ٌثيرحأو «ةبرجت نع تُشَقفو «ءاكذ نع ترف دقلو . نانّشلاب ىل عي الون نيثتلا

 د (هناديع مجيعف هيدي نيب هتناك رثن كلملا دبع نينمؤملا ريمأ نإ و  هياغلا ص

 لهأي ىب ك امرو ؟كيلإ ىنهجوف ءارسكم اهدسشأو « ادوع اهتّرمأ ىندجوف ادوع

 عةيدفلاو محض املاط مكنأل : قالخألا ىواَسَمو «قافنلاو قاقشلا ّلهأ « ةفوكلا

 ءدوعلا ون منوملال هللا. آو ءىغلا نكس ٌمثنسو « لالّضلا مانمءف ٌمُعَجطْضَأو

 ةبنرغ برص مسرضأل و «ةمكسلا بصع كتبصعألو «ةورملا عْرَق ؟نعرفألو

 «تافارّزلا هذهو ىاْيإ  تيقو الإ دعأ الو «تقّدص الإ فاحأال هللاو ىنإ . لبإلا

 لهأ متأ امإإ .٠ قارعلا لهأي كاذو متنأ امو . نؤكي امو ناكو « ُلوقي امو لاقو

 اهاتافءهنلا معن, ثرفكف ناكم لك نم ادع اهقزر اهيتأي ةئيمطم ٌةنمآ ثناك ةيرق .

 اوعياشو ءافميطأ اوعمساو ءاوليمت الو اوُلدتعاو اوُكث وتساف ٠ ابر نم ئرقلا دعو

 . ارضا

 وه امنإ ؛رارفلا الو راَقتلا كلذ عم الو راذهإلاو راثك الا ىنم سيل نأ اونلغاو.؟

 نينمؤملا ريمأل هللا لذي تحب «فيعلا.الو.ءاتشلا مم ال مث 6 بفيستلا اذه ايضا

 ربلا تدجوو « تربلا نم قدصلا تعم ىلإ مث كرعصو كدوأ هل مقيو 2

 نإو ..زانلا ىف روجفلا تدعو د ف رغنألا نم بذكلا تدجوو «ةنحلا ىف

 ييمأ دعو مودم ةذهاف ضو + ؟نايلمعأ ؟بططأ نأ رم يسأل ١

 هن: ىذا !كسيعادلا تيطعأو «اثالث ؟تأجأو كالزب ل تررطأ دقو ؟نينمؤملا
 00 ا

 , هلام نيبعأو هقتع نبرضأل دحأ هئاطع ضبق دعب كتم فلن نئل : ثم هيفوتسنو



 لوألا ءهزسحلا 1

 ةكحلا َتيَتوُأ دقل. ريمألا اهيأ دهشأ ” : لاقو متغألا بم هللا دبع هيلإ ماقف
 !دواد هللا و ون كاذ « تيذك” : لاق «باطمللا ٌلصفَو

 نب ديفس نب قئسعألا 8 + ناوزمغ نب كلملا دبع بط "نيو

 ؛ةظع مكنم ربع نمل كفلس اواعجآو « ةيصعملا لهأ وحن كراصبأب اومرإ : صاعلا
 ؟لالخ شسوجتو «تاوطسلا ةحناج مب لدنك ءرابتعألا نسخ نم الافغأ اونوكت الو

 ص ٍِ لمتشتو ءانافر ادم ؟لعجتف ةبوقعلا اهلّقثب باقر ًأطَتو « تاهقثلا رذاوب

 نأ مكنيبو ىبب اهإف ! لهاج ةقشر و« لئاق لوق نم ىأيإف ٠ اتاومأ ضرألا

 3 دهر ولولا قنخلا لاص لويصأو ا ماسحلا ممصت مسأَ ةوعا

 5 3 ءوسل كل ٌةدواعملاو«حامرلا ةنسأو فويسلا تابظب ةكلاكملاو ةفاصملا
2 

 ل فرع نمل« لودبم ناسحإلاو « لوبقم بوتلاو 6 بئاخ لدهو 6 بئات باتف

 'إع ادي ةعاطلا لهأ نكتلو « ؟ظوظح الع اولبقأو . كسفنأل اورظناف . هظح رصبأو

 سيفنو اهشيع ديغرب متأدتبا ىتا ةمعنلا اودتسآو «مكئاهفس نم لهما لهأ
 ةبوُدكاو ءازحلا لجآو «ةعدلاو ضمللا لجاع : نيديضف نيبكلذ نم مكنإف ءاهتنيز

 اوضِيْنا . هظفحو هتزعم نسحب كذمأو « هغزنو هتئفو ناطيشلا نم هللا ؟مصع
 : . ؟كيلع ةردكم الو .كنع ةعوطقم ريغ متايطعأ ضبق ىلإ هللا مكحر

 : دب ةوطنلا نوكت نأ فاخي مهلك ارادب هدنع نم موقلا جرفن

 لع اريمأ ةفوكلا همودق دنع ىقثلا فسوي نب جاجا بطخ نمو

 ! يش م جاجما انأ قارعلا لهأب : قارعلا

 . هتييتسف نأ لبق رخل لق ةيغنلاو ةوغنلاو ٠ ةمجعملا نع فيحصت وهو لامهالاب لصالا ىف اذك م

 ٠ فيحصت وجو ةلمهملا لادلاب لضألا ىفو ذوحملا ددحلا نءءارير ورطملا )0(

 ءاحلالامشاو“ قلقو ريض ىنعمت لاذلا ماخماو ىملاب هلعلو بئا> ماخعاو لادلا لامغاو اه لصألا ىف (*)

 ْ ,ررخ باح م



 "1 ىثعالا حبص نم

 نم الإ كتم سيل هنإ ٠ لوريال ىذلا ”ىدمرسلا تزاقإ ةةتيصعم لهأل ملال

 الو ؟ةيقابلا !لع ةينافلا راثخاو «تاوبقلا ةينايسيسمتسا ١ يندلا هنيع تفرط

 2 كر ل مقا اوال مل ىذلا ثدحلا مالسإلاف هد

 . قرتفم ريغ عملاو «ليلق ريغ ددعلاو ءرصْنت ال راهنلا ىف ةبولسملا ةفيعضلاو ره

 متدعابو ! !ةبارقلا متر | راها ةراغو لبلا 1 نع ةاوعلا نوعنم ةاث كلم ل ١

 هيمقس :نغ در نم ئرصأ لك ا الع نر «رذعلا ربغب نورذتعت ؛ندلا

 هينوق يطال نع نور ا م مم ادام آل اقع فاي ال نه يا

 "ىلع مارح هد سناكم ىف اوك مءارو فرط م مر اوكبتنا ىتح

 دهرا تايد !اقارحإو امده ضرألب اولا هذه ضأ ىتح بارشلاو ماعطلا

 فم رض و ةشو يي : هلوأ هب حكص امب الإ حلصي ال صألا

 قلي تح« ىصاعلاب عيطملاو« نعاظلاب مقملاو «وملاب ىلولا َنَدَآل هللا مسقأل ىنإو
 ةبذك نإ ٠ ؟تانق ل مشو دس نه هوي ا هاحأ ىلع ١

 ىيب ناك دقو ب ىتيصعم ل تام دق ةيذكب ع متقلعت اذإف «ةروهشم ءاقلب ريمألا ْ

 دق كدحأ نأ تملع ول ىنإ . ىمدق تحتو ىنذأر بد كلذ تاع ع موق نيبو

 (هتحفص ىكئىدب ىح ءارتسال كتهأ لو اءانق ه1 تفشك 1 1 ىضشب نس لا ١
 سل 0 ؟سقنأ ل ار رو ميرومأ اوفنأتساف « هرظانأ ل كلذ لعف اذإف

 كل انحبصأ دق انإ شانلا اهيأ ٠ !' سئس انموُدُقب رورسمو « ّرسيس انمودقب

 ىذلا هللا ب ؟كتع دوذنوءاناطعأ ىذلا هللا ناطاسب كوس ةداَذ كتعو «ةساس
 اوبجوتساف ءانيلو ايف ٌلدعلا انيلع مكلو ءانيبحأ ايف ةعاطلاو عمسلا كيلع انلف ءانلوخ

 « انل كتان انئيقو انلدع

 فيحصت وهو ربخاتملا لصالا ىف عقو (؟) ٠ رصبملاراهنلا ىف ةبولسملا ةقفصلاو ديرفلا دقعلا ىف (1)
 . اونيعأو ديرفلا دقعلا ىف (") .٠ دب رفلا دقعلاو ناسللا رظنا ريخاوملا نع



 :لوقألا ءزتسحلا ل

 «ئدملا ليبسالعاوميقتسا !سانلا اهيأ . امُأ ىهو اهونب نحنف ءاهانفلأو ان

 ةاضولا دعت وفا مكارأ تو 3 ةيدرملا عدبلاو 3 ةَلضملا ءاوهألا ارغفو

 نحن انيقتلا دقو « ! ةبوقع الإ كلغ ةجحاو راذعإلا دعب دادزأ ناو « ءارجتسآ الإ
 سيق نبا لاق امالإ لسو لزم افو رقهقتب وأ كزحتيلف ءاش نف فيسلا دنع متنأو

 . ”ىراصنألا ةعافر نبآ

 راَدَع ريغ ميك راسب الضي « ٍئالو بدال ىرإ لصين
 سرا 0 ال3 + ها مالا ينحل 0

 7 نع هغلب لا 6-00 ا 0 نب ةبتع 007 نمو
(10) 

 2 م

 5 ابر داس كذا م عالم عتاد سل ىلا

 رطل هللاوف «ءافاخلاو فلسلا 'لع بتعلاو ءارصألا .ىلع نعّطلا الإ مثيب بأ ذإ امأف

 ني فيلا الإ و كاد رشتسم تسح ناف هل ٌنوطب

 ؛ مبولق اهتُح دق انم ةرجّرو « مكئاذ 1 اهنع ثمص دق آنآ ةظع نم يكف . مكئارو

 ةعجارملا نم 5كل اسنن وم الو « ةيصعملاب انيلع متدج اذإ ةب وقعلاب مكياع لْخبأ تسلو '
 ٠ اوتأو ّربأ ىه ىتلا ىلإ مترص نإ لسحلا لإ

 ةلاها .نرإف كعب. امأ. : ةرصبلا لإ مدق نيح. هيبأ نبا دايز بطتخ نمو
 7 ليف «ؤاهَقَس هيف ام رانلا ىلع هلهأ قولا ىفلاو « ءايمعلا َدلالَضلاَو «ءالهجلا

 كنا“ ريبكلا اهنع قامت الو. نيغصلا اهف تبني ىتلا رومألا نم كؤاملح هيلع

 باذعلاو « هتعاط لهأل ميوكلا باوثلا نم هللا ّدعأام اوعمست ملو هللا باك اوءرقت مل

 )١( ملا نأ لا هم ناكاف لصألاو فوذحم نأ لماع. لعل .



1 
 ١ ١ اع ىنعالا 0 نه

 ردجأو ارصا برقأو ءادَدَع باطحلا نبا نم رْثكأ انآ هللاو امأ ؛هلإ ٌةقراشسم الإ
 مع ع معا ف 0 7 مرر )

 لعفأ الإ ىنإف ائيش متابطغأو ؟فوقح نم نودقفت له ٠ باي نأ مله لاق نإ

 ارمأ م باع نم لع تاغ اه ةللاو امأ © ْنْذِإ اهامإ تنكرف ديزاام لقفل

 4 ١ هفرغأ انأو الا ثم ىذلا ثينأ الو ا

 اياك لزنأ هللا نإ : ةفالحلا عيوب نيح : ههجو هللا مك ىلع بطخ نرو

 هللا ىلإ اهوذأ ٌضئارفلا ء رشلا اوعدو ريملاب اوُدقُن هرشلاو ريخلا هيف سي ايداه

 مَرْلا الع ماسلا ةمرح لّضَفو « ةلوهجم ريغ امر محن هللا نإ .٠ ةنهلا نإ ؟كيقؤت

 نم نوملسملا لس ْنَم مليملاف . نينلسملا قوقح .ديحوتلاو صالخإلاب دّتسو ءاهلك
 ةصاخو ةماعلا سعأ اوذأف «بجي امب الإ راسملا زئذأ لحيال ؛قحلاب الإ هديو هناسل

 اهنإفءاوقحْلَم اوُهُمََت ٠ 55 ذت ةعاسلا هَفْلَح امناو ممامأ سانلا نإف . ُثوملا كدا

 نع ىتحنولوُسم مناف ءهدالب و هدابعو هللا دبع هللا اوقتا . رهارنأ سانلاب رظن
 متيأر اذإو « هب اوذفن ريما متيأر اذاو ٠ هوَصْعَت الو هللا اوعيطأ ؛ مئامبلاو عاقل

 5ع ا ل ا ثراه 00

 ٠ ضرالا ىف نوفعضتسم ليلق منا ذإ او ؟ ذاو «هوعدف رشلا

 راقولاو «نيز ملحلا نأ أوملعا : هنع هللا ىضر ىلع نب نسحلا بطخ نمو

 قلقلاو ) ويلا ةقبلاو 0 ةةلغعلاو 4 فلس راك لاو ..ةمعن ةلفلاو كر

 .٠ ةسر قوسفلا لهأ ةطلامو نا ةءاندلا لفأ ةسلاحمو ءةطرو

 ! سانلا امأ : نيفصب هنع هللا ىذر نايفس ىلأ نب ةيواعم بطخخ نمو
 نب اس ري ادعو حصل قاع 5 08 رع انس ا 7 5 05

 اهانزو برها انتننز دقو الأ ٍ ةريهو نم ملسلا نإَو ( ةيعص نللا 5 1

 0 هب راقتم تاناوزلاو .٠ رم نم قو تاغ نأ له تاق نإ نقأو باكا اذهربغ ْئ 0(

 أ



 لؤالا ءزحلا 3

 يغسل سرور هم هم 6

 «ءاضوضع ملم ىدعب نورتسو ( 9 لقأو اها ٌدشأو هوان لح سا هبساح

 نك وت « ةلوج قلغا لهألو و لطابلل تناك نإ انام أمد «احات أو
)1( 

 «رواشبلا دع ماربإلا نكيلو «ناءرُقلا اوريثتساو دجاسملا ا اومزلاف هبا تواير

 ديانا يحمل نإ ! سانلا اهسأ : ل

 0 ل الأ ؟ هدنع امو هللا ديرب اهإ َناءرقلا أرق ْنَم َّنأ

 امنإف ما هوديرأو « متءارقب هللا اوذيرأف الأ .!.سانلا دنع ام نوديربب ناءرقلا

 خرا مفر دقف ف: ءانرهظأ نيب مسد هيا هللا لص ىننلا ذإو لزني ئعرلا ذِإ ؟كفرعن اك

 ًانيَظ اريخ انل رهظأ نف الأ : كل لوقأ ام ؟كفرعأ امنإف «مالسلا هيلع ىنلا بهذو

 اوعدفا« ! هبلع هانضغبأو ارش هب اننظ ارش انل رهظأ نمو « ! هيلع هب اندنثأو اريخ هن

 ْ ةياغرمشىلإ عرنت اعيد الإ إو «ةقامل |منإف ءاهتاوهمث نع سوفنلا هذه

 00 للملا يونيو فقل لطالا نإو مىرم زم قا انه نإ
 - 6 م دس

 .٠ 0 « ةوهش تعرز ةرظن 0 ؛ةبوتلا ةكاعم

 : ه2 #4 0 ِ . 2 5
 «نوبابع موق ةللا هذه ةهاعو .. . دل اده ةفآو «ةفآ 0

 نيرحباهملا رشعماب هتلاو امأ : نون ام هنورسو »أ لوبا كل نوره هن

 ْ ينم متم ١ لع مع اهلثم باظلتا نيكل +ارتأ دع ارومأ م هنو ءاشأ دقل !راصنألاو
 هفرطب ريش الو هما هرصب ال مم دحأ ئرتجي ال ىنح مفمدو ءاقَو كنتو هنكلو

 ” تاسع تف نآرئلاوؤلو ناسللا ىفف ةثلثما ٠ اعلا ٠ نع تفيخصت كيلو حبل انيدلاب لرشألا ف انك 0(

 َْن ا امي دو ٠ نيرخ : الاو نيلو الا ريخ هيف كاف نآرقلا اوريثأ هللا دبع ثيدح كلذىف در وأو ٠ هيلع نعو

 لالذإلاو رهقلا غمدلاو عمقلاو عقر تاكا اذه ريغ ىف (8)" . تآرقلار وتلف معلا دارأ



 م ىشعألا حبص نم

 ضعي : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ئئورب و : لئاوألا بحاص لاق
 .«ةنكا لهأ نم وهف هلل هلاق ناك نإف ةدعاس نب سف لع ةمايقلا موي مالكلا اذه

 ةحيدخ راسو هيلع هللا ل نلا َبطَخ نيح بلأط ىبأ ةبطخ كلذ نمو
 انيب انل لعجو « ليعامتإ ةيرْدو «ميهاربإ عْرّر نم اَنلَعَج ىذلا هلل ة#لا : ىهو

 نزاويال نم ىنأ نا بلطملا دنع نب هللا دبع نب دعانإ 2. .كساايرسو ءاسل

 قلن لاملا نإفن ٌّلُث لاملاو ناك نإ و« داق لإ سناب لد الواس
 ا ام ىف قادس نم ناك امو ءاهلكم خالو ةبغر ةجيدخ ىف هلو ؛ لئاز

 ؛ .عئاش ريحو ل

 الع اهيف توملا ّنأك سانلا هيأ ” ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا بطخخ نمو

 نم عيش ىذلا َنأكَو « بَحَو دق انريغ الع اهبف قحلا نرأكو « بتك دق انِريَع

 0 مهنا نم لك انو « مهتاذجأ مممؤيل « نومجارانلإ للقات سس

 نع هيل هلكسش نم ف وَ . ةحئاج ّلك انمأو ةظعاو َّلك انيسنو ءرهدعب نودع

 هقفلا لهأ سلاجو «ةيصعم ريغ نم هبستك [ًالام قفنأ نمل ابوط «سانلا بويع

 نشيل تلييتو تك و « ةنكسملاو َّلُذلا لهأ ظلاخرو 6 ةكلاو

 كسمأو ٠ هلام نم ّلضفلا َقْقْنَأ نمل يوط ءهرش سانلا نع لّزعو م كناطو

 < .!: ةعذبلا هوست لو ةئسلا هتعسوو « هلوق نم لضفلا

 سامننلا رفعج وبأ هزكذ ايف هننع هللا ىضر: قيدصلا ركب ىأ تطتخ نمو

 كلملا «كولملا ةرحآلاو ايندلا ىف سانلا اًوْشأ نإ الأ : ىهو  باتكلا ةعانص * ىف

 رطش هصقتناو «هريغ ىذب ىف |هف ةشرو «هدنع اهف زعو لج هللا هدهز كلم اذإ
 0 ا هد 1 7 مهد -ه 2000 ا

 « هلظ (ىصو هرمع بضنو « هسفن تبجو اذإ و «قافشاإلا هبلق برشاو « هلجا



 لوألا ءزجلا "0

 «هودظعو كمرح | اوني و «نولوقتام_ فجاه نلقلاو ؟كمامأ رادلا رم اتيموأ  عجر كله

 : 0 لل 2
 : لاق مث.. مل يراه الو وم اكتمال

 روع #2 4

 7 صو اهولح نمل 20 #2 ثداوح ف التخآوٌليلوراَ

 لالا
 اهروتس انلع ىاضلا معلب 5 انوا صر ادمن اللبن وك ط

 اهرب يس ليحتسن ام دّقع اهل + الهأ كف نا» فور

 هزي اًقودِص اًرابخأ ريف 0 ىننا أَ دفع اع

 : لاق مث
 [الذخ َقَللا ىنبَ ةريشعلا نيح *. ! هتوعد ءاوخ دهاش نقلا

 اهصأ هلقت اف ل تدل .تىدابإلا ةدعاس نب ا كلذ نمو ٠

 نم ءاوعو اوعمسا ! سانلا اهيأ : ىهو هنع ملسو هيلع هللا لص ىنلا رابخإ نع ريَّسلا

 , املس اتو عاب لإ «تآ اجا رهام لك تا تاني تاي تان

 نأ هيرا و هكانتتم ناو فاسرع لاح ول راع رعت ةركاوف غاب ٌتاذ
 ريوق نس رخل م

 ..توعجري الو نوبهذي سانلا بام ! اربعل ضرألا ىف نإ و «اريجلا ءامسلا ىف نإ
 5 ل 2

 'ئضأ وه ايد هلل نإ هيف مثإال اًمسق هللاب سق مسقي ٠ اومانف اوك مأ ءاوماقاف اوضرأ
 : 4 . ٍِع 0 يت عهع

 نأ ئوريو . !اركنم سألا نم نوتأتل نإ ؛ هيلع منا ىذلا مشد نم ليضفأو هل

 : لوقي كلذ دعب أشنأ 8

 ا ةراوتسم ل ك

 011 لإ ضان 0
 ام مرقلا نام ثنح ل ء األ ىلا تين

١ 



 "1 ىعألا حبص نم

 الو «هريشع روثنملا 3 ظَمحي ل هنأ الإ نوز وملا نم هب كدت امم رثك أ مالكلا

 هيف موقي ىذلا ماقملا ىف ا ناك أف! بيطمللا نأ كم نوزوملا نم عاض

 ؛ حاكتلا ةبطخ وأ «رئاشعلا نيب حالصإلا وأ «تالاحلا وأ «كولملا ةهفاشم ىف

 عيضبال هنإف رعشلا فالحب . هيسن نم هيسنو «هظفح نم هظفح ماقملا اضقنآ اذإف

 هسفاني امم اهدنيس ناك ةدعاس_ ن ىف ةط ن[الولو لاق دسباو ١

 تزيمتام ءاهأ؟ ذراطأف هنع اهاور ىذلا وه ماسو هيلع هللا 18 ىننلا نأ وهو «مانألا

 .“ةهاوضا

 ظفح ةلوهسل لب مهب مهئانتعآ لقو مهدنع ْرّْثلا ضفرل هيلإ راشأام سيلو : تلف

 اهطاعتي مل هنإف ةباطَخنا فالحب ب مهتتاغو مهصاخو « مهيداب و مهرضاح ىف هعويشو رعشلا

 ٠ .اهلقن مهنع لقو ءاهظفح رع كلذاف : عقاَصَملا ءاحصفلا نم ردانلا ليلقلا الإ مهنم

 «لضفلا حقب زاف نم مهئاسؤرو «نزعلا تادان ةيلهاما ىف اهب موقت تناك دقو

 سلاحماو «ماظملا دهاَتملاوم ماكلا تفقاوملاب كلذ َنوصْحيَو «ذحما ئرّذ الإ قبسو

 ركذي مث . هيلع نيو هلا دمحبف هموق ىف بيطخلا موقيف «ةليقحلا عماجملاو «ةميركلا

 حالصإ وأ رفن وأ وك ذي ظعو نم : هبلط قف اومو هدصق قباطم نم هل حنسام

 . ماقملا هيضتقي امم كلذ ريغ وأ ءحاكن وأ

 ءلسو هيلع هللا ىلص ىلا دج ىؤل نب بعك ةبطخخ ةيلهاملا ىف مهبط نف
 ءاوُملعَت اوماعتو ءاوعو اوعمسا : ىهو . لئاوألا باك ىف ىركسعلا لالهوبأ هركذ امف

 نولؤألاو «داتوأ لابحلاو « داهم ضال ينام 7 ٠ جاس 1 ءاومهش او

 2 متيأر لهف , ؟لاومأ اوحلصأو ( ؟كماحرأ اوُلصف «ءالب ىلإ كلذ لك «نيرخآلاك

 لمأت جاسر ابنو جاد ليل ءوضلا ىفو ٠ اوباجو ارحاص اذا نوجضي موقلا جن مطوق نم جاض هلعل 01(



 لوألا ءزملاا ١

 : ماشلا ىسزدم ضعبا عيقوت ةلسح نم ةتابن نب نيدلا لاسمح خيشلا لاق 6
 هيلو 'يخأو هزئاويلا ةيله ترادام دعب ةطقن نبا ؟ذ ايحأ ىذلا ظفاحلا هنألو“

 ظ 779 ايعريستلا ىف انآ نمع قثسد

 نماشلا عونلا

 (نادضقم هيفو ؛ءابامللا بيلاسأ ىف نئفتلاو «ءاخابلا بطخح ظفح نم رام إلا)

 ىلا ته

 ( كاذ ىلإ بتاككلا جايتحأ هجو ىف )
 نا كلذو «بتاككلا هيلإ جا ةام دك 1 نم ىهو ” : ساحنلا رفعج وبأ لاق

 برتعلا ترخافت ا. ؛ مكحملا عماجمو «ةغالبلا رس تاعدوتسسمم نم بطملا

 اسهبو «مالكلا زيقتب اهب ؛ مهربانم الع ءارصألاو ءافلخا تقطن ابو «يمدهاَشَم ىف

 ءابطللا قيررط اطصو «ةباككلا تجنُ ةباطخلا لاونم 'طعو ءقاعلاو صال بطاخي

 لئاسرلاو : «نيةعانضلا*ىف هللا همحر ىركسعلا لاله وبأ لاق دقو . باّككلا تيم

 اضيأ نالك اشتي دقو « ةيفقت الو نزو هقحلبال مالك امهنأ ىف ناتلك اشنم بطحلاو .

 ةلوبسلا ىف لكلا ظاقلا هيت بظيانا:ظافلاف ء ليساوملاو ظافلألا ةهح نم

 امهني يقرفلاو#”: لاق .. < لئاسرلا:لصاوف لثم بطملا لصاوف .كلذكو ؛ةب وذعلاو
 لاسر لعجت ةبطحلاو ةبطخ لممت ةلاسرلاو .«ةلاسرلا فالخب ابم هقاشك ةيطيللا نأ
 . “”ةفلكر سأ ىف

 نايل لاهل بدا لا لح ءاعأللا ةياغرثنلاو .بظيللا, برعلا ناك هنأ ملعاو

 جودلصو روثنملا ديج نمرب وااو ردا ل هأ نه برعلا هب تءاكتاه نإ : «ناعيرلاو



 5 ىشعألا 06

 كلذ نم هيلإ جانحيام درويل : مهريغو ىئاسنلاو «دواد ىبأو « لسمو «"ىراخبلاك

 هوحنو ثم عيقوت نم كاذب قلعتن ام ةباك ى هيلإ هجايتحآ دلع مالك نوعا ف

 حبصأ دقو” باّتكلا نم اامولا مسق ىف ثمل ةيصو ىف “ فيرعتلا ” ىف لاق اك

 حيحصلا مصو ءاملَّطَم ثيدحلا لهأ قرط هعمج ام للعو « اعلطضُم ةيوبنلا ةنسلاب

 نأو . نسل ىذ لك هنع عوطقم ٌبلطلا ىف هنم لسرملا تأو ء يس 0

 هلثم نأو . ىلايللا لوط هنم ضقرملا وه هعامسو «ىلاوعلا نع ذوَحالا ه0

 بيطخو برغملاب ربلا دبع نبا : نيظفاحل هلثم فرعي الو «قرعملا هبسن ىف دجويال

 « قاطتلا هل دش اه لاط هنإف بلاطلا بلط رادقم فرعي وهو ٠ َقرشملاِب دادغ

 5 «هموهزم اياطملاو هصرح هب دتَس هل لحرو . قاشملا مّدجتو هع هل ىئعسو

 لوط هرجضيإل باوبألا !لء فقوو ٠ يدق نويعلاو ةلفقم نقلا او هييلط

 . اهجورف هب قيضتال سلال ف َءاصْقرُلا دعقو ءاهجولو ىف هل لذوي ىتح فوقولا
 سنوي و مهنم ءابرق الل طّسيلو «بّرح نم ًةلماعم ةدئافا هْوَنأ اذإ ةبلطلا لماعيلف

 ديف حابص مل زفسيلو « بززغت ةنوأو بيرق نم ةنوآ بلط نم الإ وه اف ءارغلا

 مهرطاوخ ريو ءتيدحلا مهل ححويأو  حاحصلا هدر مه فيلو « حاجنلا نع

 « لاخلا هيف هيلع هللا عسو اسمن مهتويلو « ثينحلا ٌريسلا هيلإ راسن ناك ام هبيرقتب

 «ليدعتلاو حرا عقاوم مهرصبب و لاجرلاو تيروتملا نم هسلفت بأ مهنلعيو

 . لياعلاك [َكَس هؤاضعأ رثانتن ىذلا لتعملاو حيحصلاو «ليلعتلاو هيجوتلاو

 هيف عني وأ ةيارد نع هيف بتي اهو« هياسنع هب نآشلا اذه لاجرل مم كلذ مو

 عوضوم ثيدح ىف صخر نب فزعي الو.« اماح دازي ام هلسثمو ٠ هياور دزحي

 . ىملاعت هللا ءاش نإ اهمهضومف ةيطولا خذه 03 ل بلع متكوأ

)14( 



 لوألا ءزملاا 0

 هللا لص هلوق نم لوألا اىنعملا ذخأ . هفحا الإ اها ٌثاقث الو ءهفْطَخلا نم اهرح

 ىنعملاو . «ةئحلا هللا م هل 'تينهح ةنبسملا ءاوألو تي الهرم للا ملسو هيلع

 آنيلإ تيَبح ام انْيلِإ اممبح مهللا# : ةنيدلل هئاعد ىف ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نم َفناثلا
 ودع اد 8 الماس ناس

 انلغح انأ رب أ ) ىلاعت هلوق ىنعم كلذ مرو .٠ « < ةفحخلا لإ اها لققاو ةكم

 2 سدس

 ةفطخلا نمادرح نمؤي مل اهنأ الإ لاق.ثرح (مهلوح نم سانلا ٌفّطَش و مآ ارح

 (مشو ءرطملا ءاتغإ هدوجب ىنغأف” : وهو م, ف صو ىف هركذام كلذ نمو

 اذإ ام هلئاضف راكبأ نم جّتنو ٠ رحقلا ريسم اهلزانم ىف راسو سمشلا قمم ىلاعملا ىلإ

 دآولا” ملسو هيلع هللا لص ىنلا لوق نم كلذ ذخأ . “ردا ىهاعلل ليق هريغ هاذا

 ىتلا هتاطابنتسآو «هرثكتسملا هتاسبتقم نم كلذ ريغ ىلإ . “ رختكا ىهاعألو شارفلل

 . هكنتسم الو ةرصاق ريغ ىه

 5 8-1 ملقلا أدبو ” : وهو «ملةلاو فيسلا نيب ةرحئافملا ىف انأ هتركذام كلذ نمو

 « حتفتسأ ىلاعت هللا مساب لاقف ب تمت الو فوت اف مْزَع قدصب مالكلا ىف ىلظمو

 ىذ هأ 2 «هباطخلا 0 نمو «هباكلا ىلنأش نمذا ؛ حجنتسأو نم هذمحم و

 رع هناسأف هللا دمج 0 مالكل كو « مَّدجَأ وهف ىملاعت هللا مساب هيف ادييال لإ

 هبف ًايال لاب ىذ مأ لك ملسو هياع هللا ىلص هلوق نم كلذ تدغأ“ 5-7

 . كلذ ىف ةياورلا فالتخآ ١ع “ مَّدِجَأ وهف هللا دمحي وأ هللا معساب

 داهشتسالل تاذلا قيرطب راثآلاو ثيداحألا ظفح ىلإ بتاكلا جاتحيي اههنأ ملعآو
 ثيدحلا عاونأب ةفرعملا ىلإ جاتحي كلذك: هنايب مدقتا» الع اههناعم نم سابتقآلاو ء اهب

 (لصنملاو دَتسمْلاو «عوفرملاو ءَلَسْرملاو « رسم او « حيحصلاك : اهماسقأو

 : نيئد_للا نم ريهاشملاو «لاجرلا ءاممسأب ةفرعملا كلذكو . كلذ وحنو « عطقنملاو



 هد 1-1

 نصف مدمج ىظحب 0 «ريغلا نم همايأ هللا ذاعأ” : ناك ءاعيو هلوق كلذ نف

 هليضف نم هحنمو ٠ 0 منا اداز ه5 : لسفيو» رطجم لك

 قسم هلوق ني كان دجأ كرش باق لع رطخ الو ْثعمت ُنذأ الو تاي

 رطخ الو تعبت ُنْذَأ الو 5 نيع الام اهيف * ةنحلا ميعن ناصر ىف ملسو هيلع هللا

 . ءاعدلا ىلإ هلقنف “رش بلق اع

 ةس انذجأ# : وهو ءلاتقلا ناساوم قزدعلا 'زعرصتلا قا 000

 انلقو بارثلا نم اًفكقدعلا هجو يف انُدِْتو « هوجرن ىذلا رصنلا ىف هللا لوسر

 ٠ “ انمادقإ نع !ىنغاف موزيح مدقأوءانمادقأ نم لزلزتام هللا ٌتْيفهوجولا تغاش

 ًةضبق ذأ ملسو هيلع هللا. لص ىلا نأو نينح ةوزغ ثيدح نم لوألا ىنعملا ذأ

 يناثلا ىنعملا ذخأو .”هوجيولا تهاش# :لاقورافكلا هوجو. ىف اهب قلأو بانا

 ننكر شملا نم الجر 'قال نيملسملا نم الجر .#أ كلذو : ردب ةوزغ ثيدح نم

 وص ملسملا لجرلا عمو ءهيلإ لصي نأ لبق اتيم ضرألا لع زف هب رضي نأ دارأو

 كلذ: لاقف هريخأف راسو هيلع هللا ىلص بلا ءاخب ْموُرِيَح مدقأ لوقي وهو هقوف نم

 . «ةثلاثلا ءايسلا دك نم ظ

 نيقيرفلا نيب برضلا قاضو* : وهو «برالا لا قيض ىف هركذام كلذ نمو
 . رودصلابر ودصلاو رعب ررقلا تقاصتو «روك اذا ضيبلا اوم نا

 تحن ىه ىلا: ةنملا دعاقم تبوس اطاخم كابتشآل فويسسلاب ذنيح لإ

 لالظ َتْحَت ةنحللا * سو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق نمم كلذ ذخأ .٠ “ اهنالظ

 ا

 (بنأ اهتافص نمو# : وهو «ةمسولا دالبلا ضعب فيضو ىف ا داما
 ل أ دو 7

 نمؤي ملاهنأ الإ ٠ هنيدلاءاوالو م22 نياق ءهنيطلا ةلب ؤتسم ةردم



 لوألا ءزجلا 0

 الإ مسقنيف ؛ ميركلا ناءرقلاف مّدقتام 'لع ثيداحألا نم ائيش مالكلا نيمضت مث

 ٠ 0 لع سابتقألاو داهشتسألا

 لوقك : هيلع هبيو « ثيدحلا نم ائيش مالكلا نمضي نأ وهف داهشتسآلا امأف

 لجرلا هدقعي ام: موقي نأو : ناطلسل ةفيلخ نم دهع ةيصو ىف 'ىباصلا قاحضإ ىبأ

 هللا لص هللا لوسي لاق دقو «نينمؤملا عيمج ةقذ هتقذ نإف «نيماسملا ضرع نم

 .«م أوس أوس قع لعدم هاذأ | مهتمناب ا نومانملا#.: ملسو هيلع

 راص نأ لع هلل دمحلاو : ةفالحلا ناويدل باكر دص ىف تالا تطيف سكاكر

 لضفلا ليِزحب نم هل زاح امب: هّصخو «هئانآ نم نيرهاطلا ٌثاريم نينمؤملا ريمأ لإ

 سابعلا همعل لوقي ذإ سو هيلع هللا ص ىنلا دعو ةيسابعلا ةلودلل ققحو «هئابحو

 , ف للا د“ هولا تنحى ا ! عاب كرش الأ هيلع هلل ترابك

 ول ةلاملا ىف راتخي نم ع دصرلا عضي نأ هرصأو : رخآآ دهع نم ةلوقكو

 اوعش , طق اس نآو لاق نأ الإ : مهعم نوكيام ىلعو مهماع طايتحألاو « ديبعلا

 لو «هبلإ ( سلم ءادجوتسم هنأ معو (ءامرهخ اذإن ءافرخ اميلكو ءاهرثأ

 تكامل اوُدَوت ْنأ 1 7 هللا َنِإ ) ) : لوقي نعو لج هللاو . هيلع اهبف رك

 ىلإ «راتلا قرح نما هَلاَض” لوقي للسو هيلع هللا لص هللا لوسرو ٠ ( اهلهأ لإ
 .٠ تاداهشتسآلا نم كلذ ريغ

 : هيه هنعالو تالا ناعش :: مالكلا نمضي نأ وهف تاسابتقآلا امأو

 راظتنآو ءهداَهَر رْمَلا ٌناَتكو : هلوق نم هتاماقم ىف *ىريرحلا هركذام كلذ نف

 يو ف مك حبقو « هوجولا تهاش : هلوقو ٠ هدابع ٍربصلاِب جَرملا

 . بابلا اذه.نم ريثألا نب نيدلا ءايضرب زولا رثك أ دقو

 ٠ ةلامعلا ىفزاتجي نم ىلع هلع (1)



 ؟ء.ون | قثعألا حبص نم

 هاك باكل نه كتاكب: تمم كنكو ٠ سر قحأ نمرلا باناسو :ةعدايب لان

 ةزاخ الع هوشلألا ا يوتاذإؤ "هاد ىنطب قو رشتتسمال هاش ةناقو ءهئاتخ لل

 ةحاصفلا ىف هنأ ىعّدي وهو اذه . هثالث لبس نم هيلع بجو« نيايب لا نم جراخلاب

 اديلب دج هرطاخ ففشيك اذإ وو هدسنع لئاز ابحت وأ فايإ نت نيو دعو !١

 ةَرغب هيلع ىضق نايحألا نم نيح ىف هجتنتسي نأ مار نإ و هّكلاو هّمَعلا نع جرخجيال

 سانلا راص دقو« ءاملعلا نم لضافألا !لع هذه هتصيقنو مّدقتبام اريثكوبهمأوأ دبع

 ترهظ « هيلع هتدروأ (ملف «ءايسلا ماه الع نضرألا :ضيضح هيف ولعب ناهز لإ

 . هأبإ هيف هنارختسأو هب هباعإ عم ههجو تاحفص ىلد دسحلا زف

 لخذتال وهو تيدي اذه ملسو هيلع هللا لص هللا لوسرنع درو دقو : لاق مث

 هلوقف تؤرتف ؟تابتاكملا نم لمعتس نبأ اذهف“ٌلاثمتالو ةروص هيف اي ةكمالملا

 « بالا هيلع تيلمأو « ةفالخلا ناويد ىلإ ب كى ف لمعتسن اذه: تلق مث اريسن ايقرت

 ٌتصكن : هئالو فو مياذئا ضافأ اذإ”: يهوى هنم لصفف ثيدلا ١١

 ىوس هيلقب سبلو حبصأ د قف همامزب نيمأالا دا هنأ اوملعو ؛هماقم نع ءايلوألا مه

 امهادع امو ؛نالعإلا ةعاط ىف اذهو سلا ةءاط ىف هرثأ رهظب اذنهف «نامإلاو ءالولا

 «هروصالو لاثُت هيف اتيب لخدتال ةكمالملاو «هروظحما ءايشألا نم هبلق لإ هلوخد نإف

 «ىرسس و ؛براضالب [ ىرفي نا قوس نم فيس ىلع هنم زي زعلا ناويدلا لقوعيلف

 هَسِرَك نأ ملو م لطاب رهظ ىنالإ ُدَمْعِي الو .قح ديب الا لس الود لاس

 . راصتألا نفقاوم بدم اذإ هيفطس دحاهنأو: ءراسألا ال ا

 ىذلا ثيدحلا دارياب عنقأ لو : لاق . هنم بمتو هل ترن لسصفلا اذه عار

 ناصنألا7 : مو هيلع هليأ ىلص ىنلا لوق وهو ىرخآ امدح هيلا تيدا علا

 ه_ -



 لقألا ءزجلاا ع

 كل نراك نإ و ؛ةقث ىلع هنم تسلف هظفحن الام نأل دارملا وهف هظفحو هسرد

 لاثمألا نه. دروامو. «رعشلا نم ةريثك نيواودو «يركلا ناءرقلاك : ةريثكٌت اظوفحم
 ةعلاطملا ةموادمب كيلعف «هرك ذ ىتأي امو هيلا ةراشإلا تمّدقت امم كلذ ريغو «ةرئاسلا

 تجعتا اذإ نوكتف كرطاخ مع مقترتت تح « كمالك ىف اطاعتسن م راكتإلاو ءرابخ ال

 لاق مث.هب لمعأو كلذ لمأتف الاجترآ هب ىتأتنأ كيلع لهسو « هتدجو وش نلإ ابنم
 | لس ميرا [رقتكلت اع لمح اك ةيوبتلا رابخألا نم :تدرحر تنكو

 ا ينك يس ذم الط ديزل زم ةتيلاطم تظاوأ تاز ام «لامتسألا ىف

 ةرص ةئاوسمحت لع ديزيام ىرطاخنو ىرظان الع راد ىتح ةرم عوبسأ لك ىف هتعلاطم

 . ْئش ىنع هنم دسال اظوفحم راصو

 لا

 ( ةباتكلا ىف راثآلاو ثيداحألا لاعتسآ ةيفيك نايب ىف )

 «لاعتسآلا ىف لخدت ثيداحألا رثك أ نأ ملعآو” ريثألا نب نيدلا ءايض ري زولا لاق

 اذه ىف بدألا ءاماع ضعب نيبو ىنيي.راد دقلو «ردانلا لياقلا الإ هنع جرخي الو

 ا لا ىلا ىفءالإ ًايثلل اذه ٠ لاقو ”فكتتساو هرعوتساف مالك بواسألا

 01| نص درو داق لاقف - اهنم رثك الا ىف ايي لب ( ال تلقف - ةيوبنلا رابخألا
 دبع رغب هطقسأ ْنَم !إء ىضقف نيج ىف هيلإ مصتخأ ُهْنَأ ”: سو هيلع هللا لص

 «مالكلا نم لصفلا اذه تائشنأ مثءهركذ ايف توكفأف ؟اذه لمعتست نيآف “ةمأوأ

 ل لهاج نالفو ملاع نالف لاقيال م لهحلا ٌرثك دق“ : وهو هبف هتعدوأو

 اىل هردق ناسنإ لك فرعولو «لقاب نم ةلّثملا ةروصلا هذه ىف كو لقابب ثمل
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 ةماعلا نساع ناكلو « هندب الع الإ سأر بصتتن آالو «هسأر تحت الإ ندب ينئم
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0 
 ةمصو الو ٠  مراغ ميعزلاو « ةاّدؤم ةيراعلاو ٠ ةدودرم ةحئملاو ٠ ةرهرلا قلع

 لإ لجرلا لفاعت ةأرملاو ٠ ةديدحب الإ دوق الو . رثك الو رمت ىف َمْطَق الو ٠ ثراول

 َقالط الو . افارتعآ الو احْلَص الو ادّبع الو ادسع ةلقاغلا ٌلقعت الو : اهتيذ كلت

 لاجترلاب قالطلاو ٠ هبقسَّصب قحأ راخلاو ٠ اقّفتب ملام رايحلاب َناَبلاو «قالغإ ىف
 « ةمواعملاو « ةازملاو « ةلقاحماو راما نع عوببلا ىف هيهنكو .٠ ءاسنلاب ةذسعلاو

 نعو «ةعبب ىف نيتعيب نعو « ضيفي ملام عيب نعو نمضي ملام حيز نع ءايثلاو

 ئيلاكلا نعو « ةفصاوملا عيبو ررغلا عيب نعو «فلسسو عْبن نعو « عيب ىف نيطرش

 ثالاطإ .نع اممناغم ر ذتو اهظفحمب ىنتغيل كلذ هبشأ امو . ناكزلا قلت نعو « يلاكلاب

 . «ءاهقنلا

 «هقفلا لئالدو ماكحالا ثيداحأب صتختال بتاكلا ةجاح نأ قيقحتلاو : تلق

 كلذ هبشأ امو ريسلاو لاشمألاو ؟كىلا اصوصخ كلذ نم معأوه (ى:قلعتل لإ

 :«رئاسلا لثملا»“ ىف لاق. ..هيناغم نب سابتفالاو ةباكلا ىف هم دابشتسآلا رثك ٠٠١

 ظعاوملا ف بابشلا“ باك هتمضتام راخسألا نم هظفصام لوأ نوت نأ

 اكح نمضتن هلأل لمعتسإ هيف ام عيمجو رصتخم باك هنإف « عاضقلل «بادآلاو .

 اب ةفرعملاو فرصتلا !لع ةّوق كدنع لصح « هلاعتسأب تيردتو هتظفح اذإف ءابادآو

 « لسمو « ىراخبلا حيعص باك حّفصتت كلذ دنعو ؛ ل>ديالامو لاعتسآلا ف لخدن

 ؛ ثيدحلا بتك نم اهريغو «ىناسنلا ننسو ءدواد ىبأ ننسو «”ىذمرتلاو ءاطوملاو ظ

 كنكمأ نإ هذخأت يذلاو :. لاق . «اهماعش ريخأ َدكم لهأ”و هيلإ جاتحت ام ذخأتو

 وه ىذلا نيدلاب ,نرمترملا هقحتسسال ىأ ٠ هيف امب نهرلا قلفي ال حابصملا ىف ثيدحلا (1)
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 لوألا ءزحلا ا

 نس الام هقفو بابي رغو اهناعم ةفرعم ىف رظنلاو ءامتحاصف لمأتو و ماكحألاو

 جني و «هعضوم ىف ئش لكب دهشنسِإ و «ةعس الع اهنم قفنيل اهماكحأ نم هتفرعم

 «هانعمو ظفللا عوضومب ملع نع فرصتي و «ليادلا عضومب ٌلدتساو « ةجلا ناكع

 ليلدلا نإف « هنع لضيال ليبس ىلإ هدصاقم قون و لازال لصأ الع همالكى نيو

 هل نعذأو «مصحلا هل سو ءةجا هيف تبوق صنلا ىلإ دتّتسآ اذإ دامنلا ع

 وأ نب مالك ىف دقأ باقك دعب اهنإل اهتاغ تيلط اذإ ةغالبلاو ةحاصقلاوت « دناعملا

 « داّضلاب قت ْنَم ٌحصْقَأ نأ” : لاقو ركلا َمماوج

 « ثيدحلاب نوجتحي مهنع هللا ىضر نيعباتلاو ةباحصلا نم لقألا ردصلا ناك دقو

 دقو «بْعَصْلا لهستسي و حومملا داقتيف « عازتلاو فالحل نطاوم ىف هب نولدتسيو

 ركب وبأ مل هأور ثيح يي نب ةئاألا» ثيدح ىلإ ةفيقسلا موي راصنألا عجر

 ةدابع نب دعس ىلإ اوعمتجآ ام دعب هوعياب و « هل اونعذأو ءهنع هللا ىذر قيّدصلا
 ترو :رفادلع نإ ةمطرم قى ةناست يابن امدلع < رمأ هدو يما انم :”اولاقو

 نأ مل ةتنينملا لإ .دانن نؤعاطلا دب كومو نع”ىبنلا ثيدنلت هع هللا ئظرزمع

 : راصتألا لح ىف هنخ هللا يضر "اع لاقو - نوغاطلا هب نأ هفل نيس ماشلا براق

 ثيح ع لهن و : ملسو هيلع هللا ىلصص هللا لوسر لوقل “ مهعم كرز اولاز ول”

 : © هل

 بتاكلل ىغبنب ىلا ثدداحألا نأ «بتاكلا بدأ” ىف ةبيتقنبآ هيلإ راشأ ىذلا مث

 ةندبلا ”* : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقك : هماكحأو هقفلاب ةقلعتمل ثداحألا اهظفح

 الو . رابج ءاجسلا حرحب و ٠ ناهضلاب جارخلاو . هيلعاعّدملا الع نيملاو ٠ ىعدملا لع
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 : باقكلا نم ثلاثلا مسقلا ىف ئرقم ةيصو ىف «فيرعتلا#ىف لاق اي كذا اقباطم

 حابصو «هبّرق حالصو ٠ هبلق حابصم هنإف «ناءرقلا ةوالت نم هيلع وهام اع ْمَديلو

 هينيع نيب رهظت هتابآو ءاراوسأ هل هروس لعجيلو ؛هبر اضرب هل نذؤملا لوبقلا
 روهنلا اهيلعىتلا ىهو هقرط عمجيلو «ذاعتسآ أرق اذإ و هفورحب ناءرقلا لتيلو هاراونأ

 هللا دمت قبب مل متأ ْنأ دعبف قي الو «راصقإل ةباغ نود ديرب الو ٠ ذاوشلا كرترو

 لذييلو ءراصمألا ةمئأ ةعبسلا ءارقلا ةءارق نع جرخي ألو هبهاذم ف مسوتلو نا
 نم هللا هبهوام سانلا ٍرِيْثو . باعس مهلا ىوذ ّنإف عبْشيلو «باعرلا ةبلطلا

 ورمع وبأو صاع نبا متأام َىنابم مميلو .باغلا لخدو عبسلا نضتحآ هنإف «رادتقآلا

 دوني نأ هزم هب محو «ريثك نبا ىتج لقي لو هاسكىف "ىئاسكلا هَفلو «ريمعتلا هل

 قّقدتو «نافوُطلا وهو هيلإ هعم أجلي هللا سمأ نم مصاعال هنأ فرعو «نامزلا بهاذ

 مهميهفت مدعل نامزلا ءارق رثك أ ّرضو «عفاودلا لويسلا تفقو دقو اماعرجفتي

 الإ مهنم اف ةيبرتلاب مهذخأيلو باطلا الع لابقإلا ىوذ لع لبقيلو « عفان وهو

 « ءاعنلا نم زيزعلا باك ظفحب هيلع هللا ْنَمأم ملعي وهو . بستنآ دق هيلإ وه نم
 ةمعتلا هذه. قح ندقلف »# ءاهسلا ىلإ نطرألا نمدتئملا هنا لح هنهاهبوس ل
 : ملع لع ىذلك فوتو ئهانتبال هللا ملعف لئس اذإ فاصنإلاو « ملعتلا لع هلابقإ نسحب

 "لوألا دصقملا

 ( كلذ نإ بتاكلا جايتحآ هجو ناين ىف )

 (ةيوبنلا ثيداحألا نم ريثكتلا ظفتش نم بتكتا ديال ؟؟لسوتلا نسا”

 « يزاغملاو «ريسلا ىف اصوصخو ؛ مهبلع هللا ناوضر ةباحصلا سرع ةيورملا راثآلاو



 لوا تدم م

 ها رمروكن دس عود دس دس ال

 لوهيتيار رمقلاو نسمشلاو كيك تم دعا كار فا ) ١ مالسلا هيلع فسوب. نع

 هللا نسا ةبماسلا ةرضح ا قم تاك لصف: ناك ءاعد ىف لاقف ٠ نب 00
 رع رس

 مزاكملا تايآ اددي !لع رهظأو ءاهرطو ءايلعلا . رم ىنضقو «اهرطخ 'لعأو ءاهرثأ

 لاقف رحآ نعم ىف هزربأ مث ٠ اهرقو امسمثو ةدايسسلا بكاوك امل دجأو ءاهروسو

 تلو ك2 رص دعا بلر ىلا همّدقتو '. نيدياعلل ئركذ هيف ناك ام رعنلا مك

 هيفا ولت. ريسعلا ريسيتب ىلأت ىتلا ىه ةمعنلا هذهف ٠ نيدجاس ىل هيما رسل

 نا اهنوم دعب ضرألا ض فيك هللا ةمحر رثَأ ىلإ رظنآف ٠ رينملا حاضياب بطخلا

 ديلقت نم لاقف رح آ يعم ىلإ هلقن مث . ربدق موس لك لع وهو اقوملا حل َكاَد

 هسلجم ىندأ نينمؤملا ريمأ نأ مع دقو : ةارزوا ضعبل ةفالحلا ناويد نم بتكي

 سدشلا كنق تح ةضرو ..هلاهن لح دارفنآلا ةدحو الع هتسنآو «هئاتمس نم

 نأ دودحلا عيطتستكآل ماقم كلذو . هئامدُن نم ناكول رمقلاو هبارتأ نم تناكول

 ليبقتب فرشنت نأ هافشلا الو « هتبمك لوح فوطت نأ لامآلا الو ٠ هتبتر لإ اقرت
 هل كك اركلا دوم لإ رظنلو ةمادقأ ئطاوم نم هتلان ام اباعإ 0 : هتبْرت

 . همانم ىفال هتظقي ىف

 «ميركلا نراءرقلا نم ىناعملا جارختسآ ىف سانلاو « لسوتلا نسح * ىف لاق

 ظزفمو نسما ىف طرفف . مهتاجرد توافتو مهتاقبط رذق الع مالكلا قف اهلاعتناو

 . مَع لع ىذ لك قوقو
 نم سبتقيل هريسفتب ملعلاو ىلاعت هللا باك ظفح لإ بتاكلا جاتحي اكو : تلق

 «ذاوشلاو عبسلا تاءارقلاب ملعلاك هب ةّصتخلا مولعلا ةفرعم لإ حاتحي كلذك هيناعم

 نيرسفملا نايعأ ةفرعمو « ةءارقلا ةدوحب فرعو مهنم رهتشا نمو « اهللاجر ةفرعدو

 مالكلا نم هل ضرعي ام لالخ ىف ؛مهنايعأب سياقيو مهلضافأب لثامل ؛مهسوءرو
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 ٠ ملسسو هيلع هللا لص ىتلا الع ةالصلا ىف لسقلاو فيسلا نيب ةرتئافملا ف ىلوقو :

 لع مهب ٌثَمسف مالسإلا ةلود مهترصنب تماق نيذلا هبُكحو هلآ لعو هيلع هللا لص
 لودلازئاب ٠ "لعفتا ةريص ال رصتلا قول تداعف مهفويس رفكلا ءامد ىف ثعاكو :

 مايألا بقاعت اهءاضقنآ نود ىضقن ةالصص ٠ اهفصو نع مالقألا ةنسسلأ لكتو

 مالثأ ةرجش نم سرا قال نأ .

 هب بتك |يف لضافلا ىضاقلا لوقك : ةصاخ ةراشإلاو حيولتلا لع رصتقآ ام رو

 خارصتسآلاىف دادغبب زي زعلا ناويدلاى لإ بويأ نب فسوي نيدلا حالص ناطلسلا نع

 « هلوذشبم كليس ىف ضاحو « شت الإ كلمأال نإ بر : ترفلا سأل
 . هيوبقم اهوعر زف كلا نغام 0

 :دقعتاف افقس حاجعلا َدقعو : برحلا رابغ فصو ىف زيثألا نب نيذلا ءابض لوقو

 تنيزو .٠ دايحلا كباس ْثيِب ءامس اهنأ ريغ . دمع ريب ءامسلا عفر فيك انارأو

 فّذقت اهنمو ٠ قازرألا نم دعوي امال ايانملا نم دعوي ام اهيفف ٠ داعبصلا موش

 . قارتسألا نيطايشال برخلا نيطايش
 نم ىناعملا طابنتسآ ىف قيرطلاو” : هللا همحر ريثألا نب نيدلا ءايسض ريزولا لاق

 «ناءرقلا نم ةروس ىلإ دمعت نأ مالكلا لالخىف تابآلا لاعتسسآو ميركلا ناءرقلا

 اهرحنآ ىلإ ىبتنت تح ةدرفم ةقرو ىف هنبثأ عم كب م اماكو اهتوالت ىف ذُخأَتو
 تدواع اماكو مالكلا لالخىف اهاخدإو ترهظ ىنلا ىناعملا كلت لابعتسأ ىف ذخأت مث

 . “ اهلبق ىنلا ةزملا ىف كل رهاظي ملا. ىناعملا نم كل رهظ اهترركو ةوالتلا

 رثاسنلا هدروي هوجو ةدع 'لع لاغتسسآلا ىف عقت دق ةدحاولا ةيآلا برأ ملعتلو

 ةباكح نملاعت هلوق ىف ريثألا نب نيدلا ءايض لعف ام هريغرخ 1 تعمل هلقنب مث ىنعم ىف



 لوألا ءزسسملا ل

 ره ١ - رو رو

 و 3 1 ريو ع يوم

 ٍركف تنب هل : بتاك فصو ىف هلوقو ا 00
 ضر مو ٠ (| هلحت اهموق هب تنأو) ٠ ٠ هلهنئام ريغ نم نمت الإ قمم تضخم ام
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 .٠ رلفكي مسا إلا نيم مهمأ مهمالقأ اوقلأ الإ ءاغلبلا نه لم لع

 ةمألا َلْهَم كب عمحجو ناطلسا دهع نم ىبحلا دو# نيدلا تناهش خبشلا لوقو

 نيذلا كتلود ءايلوأب هتمامإ ةماقإل 2 اوما « مسهنم تبرف بوق ميزي داك نأ دعب

 مهو كتعاط نم ه ادي ا ندا ةياراصا كيمو م اشر

 6 .نروهراك مهو هللا م للا ءاع ين ألا َتآ اوُبَو ) نوهراف

 شويجب ضرعأ ناو هؤودع لعجو : نيجال روصنملا كلملا ناطاسلا دهع ند هلوقو

 فس مف ) ءامدلا كف ىف لشوتلا ءادعألا الع رصنلاب هافكو ٠ اروصحم كل

 هب ايحأو : حاكن فصو ىف قادص ةبطخ ىف هلوقو ٠ (اروضنم 3 ٍلْثقْلا يف

 تقفلأام أعيمح ضر ىفام َتقَقنَأ وأ) نيقرفتم نيب عمجو .٠ مهنيد ىنضق دقو مثلا

 هنأ معيلو : ةالص ةماماب عيقوت نم هلوقو .( مهيب لأ هللا نكلو مسيوُلف نب

 . (بلَوو ءركا نيب لوحي نمإ) ىدب نيب افقاو ٠ هبرل اًيجانم بارحلا ىف

 تهجوتف : ةيرصملا رايدلا حتف لإ ةراشإلا ىف بالا اذه ةبطخأ ىف ىلوقو

 اهتعطتقآو . اهلهسسو اهرمغو «رايدلا لالخ اوساق- قورافلا نمز ةباحصلا مئازع اهيلإ
 ةمّدقتملا ةماقملا ىف ىللوقو . اهلهأو ابن قحأ اوناكو «رافكلا نم نيملسملا ىدبأ

 . اناوأ نت تونلا ثينآو + ارباب ةعبملا نم تقطعت دف نإ لاق كذا

 ةظهابل اهءابعأ 0 11( ٠ اهنولع ىف ثنا دف تلق + اذه ىلوقو

 اربح دب طحت لام كَ ” ارد كب فدع عر لإ ركل اقان

 ٠ كناعأ ينعمب رصن باب نموه (1)



 ١1 ىشعألا حبص نم

 :' هيلع هبذي الو «ناءرقلا نم ائيش مالكلا نمضي نأ وهو سابتفآلا : ىناشلا

 تفررعو ٠ مولعلا نساحت تداز ٌلضاوف لع هدم : «ىفيرعتلا* ةبطخ ىف هلوقك

 : كلذ دعب هلوقو .(مولعم ماقم هلال ام امو ) اولاق ذا ءايلوألا تاجرد توافت

 . (تلحَكو اييفام ْتَقَلأ) دق سفنلاو « تلجت دق بيشملا 'وحضب ةبيبشلا ءامسو

 متل ن1 وقرطملا ةزغتلا اأن: تح نمد ن شمل ةنايناؤ لوقو
 9-5 هوو 00

 قل هنإ نضرالاو ءايعلا بروق ) ١ توعنستال كلام .نوقديلسم ثيدحلا ١١
3011 

 يملاللا لجو ءاديدج اقل نيكافلا' هللا ثعنن موي هلوقو (٠ (ٌنوقطنت 2 ااه لب
(10 

 : ديفا الع لوكا 3ك سانلا ىلع ءادهش)) اونوكت 2 ادوقو مهج رانل

 0-2 مَ هدم اعد 6اس سس هد د اس ص وس

 , نأ ول دون دعا لو اًمصْحع بخ نن'اتلنعام نيف لك دست مو

 هادا 210 رن ه-

 ./ اديعب ادما هنيبو

 ا خدم سيرك ع وق اس و ح اس ح م

 فوس الك مث نوماعت فوس الك ) نيا ريغ نود 5ك نونظنأ : هريغ لوقو

 ٠ برغاف دشنأ تح .(برفأ وه وأ رصبلا حبك )الإ نكي ملف : ىري حلا لوقو

 . هليلع نم لوقلا حيحص زيمأو . لبو كك [1) : هلوقو

 : لخبلا ذو دوما حدم ىف باك نم لصف ىف ريثألا نب نيدلا ءايض لوقو

 ليطعت 0 اذه نأ اكف 6 نحيي ىذلا ءاملاك ندم ىذلا لاما نأ ملع دقو

 ءامأ 0 ظ ء ىديألا ليطعت اذه نحأي كلزكف .٠ 2 حايتمآ نع ١ ىديألا

 :بوطل هب ّلَمتو . بواقلا هب كلم نأ الول همدعو هدوجو ني 50 0

 هنإف « هلك اهضبق مث هيف هذي طسل نمو ترد يشم مزعلا ٌرهظ هب 2

 ملا ءادبش نونوكت مث . ءوضلا ىف (1)

 ٠ ةلمهملا ءاحلاب حانتما هلعا (؟)
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 رحئافلا هدْيَع ىل نابو ؛هفصو هيلإ ىندشرأو «هفرع هيلع ىلاد دق كبَسَح تلق

 ْنَم هين هللا لضف كلذ ) ميركل هعرفو كب ازلا هلصأ ثفرعو « ميلا هّبَسَحو
 . ٠ ( ميظعلا ٍلْضَقلا وُ هللاو ءاَنَ

 تققحت انلف : :هيلإ راثملا ”يردبلا رقما نع اربعم ةماقملا هذه ماتا ىف ىلوقو

 بلط نع ئرقهقلا تي «هناملغ تل كن تركو. فئاوبد ىف تأ دق أ

 ماعطلا رع هيلإ ىرظنب تيَدغتساف  بصحلاو لَا ىدنع ئواستو «بسككلا
  ندتملا نامل كرات «بللشلا لإ ىيقرت هنم ةرظن نأ تققحتو «بارشلاو

 م وهل لو را هوس م ع مه هس هال 0 7 :

 ام ريخ وه او>رفيلف كالذبف هتحربو هللا لضفب لق ) وفم مهو دلما

10 
 . ا بتوع

 كذب مهيلع اوَدَبْشَأو :ةعببلا لهأ فيلحت ركذ دعب اهئأشنأ ةفيلخ ةعّيب ىف ىلوقو
 عر ع ع 2 6

 ىلع هللا اولعحو « ماكحلاو دوهشلاو 6 مالعألا ةمأآلا نم دقعلا سلجم رضح ند

 دهسا ع هوغو يب روم 00 8 ّظ / 53 : 3

 ب - 06 هر ف صاغ سس ةمدع هد 0

 عاشت نأ نلاعت هللا ىلإ نوبغرب مهو ٠ )ا اليفك جسيلع هلا ملح دقو اهدك وت

 هلوقب هيلإ ىلاعت راشأ نم مهننأ لعجي نأ هيلإ نونا و ءروجألا مهتين نسحب مل
 همس هد 2 راع - - 3 هد همه ها ل ا ا

 اًوهتو فورعملاب اورصأو ةاكزلا اوت آو ةالصلا اوماقأ ضرألا ىف مهام نإ يذلا )
 : 1 رح م دم اف م
 0 روما ةبقط هللو ملا نع

 نلإ ئرتسش نمو ءالعأ ىلإ ىدأ نم ملاقتنأ لعجي هللاو : ئرخأ ةعيب ىف ىلوقو 2 ا 5 : 0 . 1 1 ١
 85 لإ طا را ِ 0 ه0

 نيدلا هللا دعو ) ىلاعت هلوقب قداصلا هدعو مملع هفلختسا نع ملل ققحي و 2 ىبع

 مولْبق نم َنيذْلا فقلذتسا < ضرألا يف مُمَهاَحَبسَل تاَماَصلا اولمتو نم اونمآ
 6-6 ةرثوت سال سرس ى رس عش هم 4. توسم

 . (نمأ مهفوح دعب نم مهلدسلو مهل ىضترا يذلا مهيد مهل ناكميلو
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 معو ىو ىو + هو تودع

 هباّك ىف ىناصلا ىثم *مرتكأو ( َنولقعت الفأ باتكلا نولتت منأو اسف قربت

 نود «همالكل الخف ناءرقلا ىآ ىلع هيبنتلاو «داهشتسآلا نم بولسألا اذه الع

 . هانعم سارتقآ الع راصتقآلاو ؛هيلإ ةراشإلا
20) 

 نيدلا ظلال أن تتك ةمدق ةيبطخ نم مئاغ نس نرردلا ءالع لوق كلذ نمو

 !اء هدم :ءاع نيكس دب ولا كلل ا ىقدأو «ةَلْأ عرص دقو شوقأ نب ىسوم

 1 ءاهسلا ريظ هبر ةنوعم هيوم باصاو ءابو داس نم هب داس ىدلا هقيفوت

 حاسس <<-سدس

 .( ' مر هللا نكَلو تيسر ْذِإ تيمر امو ]) لتي نأ

 لضف الع مالكلا ىف «ءاشنإلا امك ىف !هتأشنأ ىتلا ةماقملا ىف ىلوق كلذ نمو

 لاقف ءاهلهأ ميدقتب ءازغلا ةّنسلا تءاجو ءاهلضفب مب ىلا ناءرقلا قاع دققف : ةباقكلا

 َنامإلا لع مَا مَع ىذا مو لا كبرو ًارقا ) هزانممأ تستقتو ءهزاش لج

 نأ ىلإ ةراشإ « مركلاب هّسفن فصو ثيح ء قلاب لع هنأ مملاعت ربخأف ؟ عي لام

 لاقو ؛هميد ضئافو هدوج رفوأ نم اهحنم نأب اناذبإو «همعن ليزح نم اهميلعت

 مسقأف ( نون كبر ةمعنب َتْنَأأَم نيراعسم انو ملا شو هتردق تم

 / ماسقألا مظعأ نم ناكف « مسق دك آ ىف كاذب مي « مالقألا هترطس امو « '

 نم ةباككلا لعفج ( نيبتاك اما نيظفاخ ت29 ) هتمظع تلج لاقو

 اهعنم امتإو « مالسلا مهيلع ءايبنألا ةعامح نع اهلعف ءاج دق اك ماركلا فصو

 هاوقب مهرابخأ رك ذ ثيح ءاهببس ىللعت هللا نيب دق يب ملسو هيلع هللا لص ينل ْ

 . ( امتك ا َنيِلوألا ٌريطاَسأ اولاد )

 : هللا لضف نب ىردبلا تملا نعريصتلا ف ةماقلا مده نم ل

 . ةغلغل ىمسملا ودعلا رص دعب رفظملا مودقلا ةيحت لاقتل تلمع ةبطخلا نا ىأ (1)
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 ناويدلا الإ بتك بويأ نب فسوب نيدلا حالص ناطلسلا نأ كاذ ريظنو

 بتكف ٠ رصمب ساعلا ىب ةوعد ةماقإ ىف هفقاوم هيف دذعي ابك دادغبب زيزعلا

 هللا لب ؟مالسإ لع اونم ل لق اوماسأ نأ َكِيلَع نوني ) ةفالحلا ناويد نم هباوج
 - هرورت - 1 ذأ

 1 نامل مك اَدَه نأ يلع نمي

 قانإلا ددصقملا

 ( ميركلا ناءرقلا تابآ لاعتسآ ةيفيك ىف)

 نلِإ ةغالبلا لهأ دنع مسقنب ميركلا ناءرقلا ىآ ضعب مالكلا نيمضت نأ ملعاو

 انارودو مالكلا ىف اءوقو امولقأ وهو ءميركلا ناءرقلاب داهشتسآلا - امهدحأ

 لوق لثم هيلع هبنيو « يركلا ناءرقلا نم ايش مالكلا نمضي نأ وهو : لاعتسآلاف
 . (َنياعلل ٌةَمْر الإ َكاَلَسَرَأ امو)) نيلئاقلا قدصأتنأو تلقف : هتاماةمىف ىريرحلا

 ملّطآ اذإف: اهيلد حلاو ىوقتلاب سألا دعب ةفيلخ نع كلمل دهعف قاحسإ ىنأ لوقو
 لع هناعأ « هتريس ةماقتسآو تم ةدصو ءهليذ ةراهطو ( هببج ءاقث الع هنم هللأ

 نم اجرت «ةهْشلا نم اصلخم هل لعجو ب هلمحام لْقتب هضهنأو  هظفختسآاه ظفح

 قدا نبل قرير برع هل لس لا قش تسر نملاعت هللا لاق دقف ٠ ةريحلا
 قوت الو هناقت قح هللا اوُقلا اونمآ َنيِذَلا اهيأي ]) لجوزع هللا لاق دقو (بستحيأل
 (نقياصا عم اونوكو هللا اونا اونمآ َنيذَلا اهيأ ]) همسآز ع لاقو ريس ّإ

 01 1 لال قولا لسأو « قلما مك الع اهم اضح ةريثك ىآ ىلإ

 ابنع ٌفداصو هو اهيلع بحي نم هنم اًوشأو ءهرهظ ءارو اهّذبن نم قشلاو «هرظان
 ريلاب سال نورمان لشي ١ 34 هظمألو دلو : اًيمدسا وهو اهلإ باحات
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 حيسملا ديسلا ىلع ةالصلاو ضرألاو تاومسلا رطاف مهللا كمساب : راخفلا نبا

 ٌريمأ ىنأ ءبزال لقعو« بقاث نهذ ىذ الع فني الف :دعب امأ « حبصفلا يرض نبا

 ةريزح ءاسؤر هسيلع ما متماع دقو «ةيفينحلا ملا ريمأ كنأ اك «ةينارصنلا ةلملا

 ع فيستا مهموسأ انأو ةحارلا ىلإ دالخإلاو لك اوتلاو لّداَتلا نم سّلدنألا

 نوعيطتسال نآبشلاو ّل ةوهكلا تق «ةىرارذلا سو «دالبلا سوجأو «رايدلاورلم

 دب كتتكمأ دقو ء هر أ 0 ليل قضا رع ان ءاعانتُمآ نوقيطي الو « اعافد

 نم دحاوب انم ةرشع لاتق يلع نوف لجو نع هللا نأ نودتح متنأو «ةردقلا

 + انم دحاولا كتم ةرشع لتاقتلف ءاَفْعَض بف نأ لَو نع هلل فق نال

 اماع كسفن لطامتو «لابقإلا ةوب لع َتْفرْشَأو «لافتحالا ىف ٌتدخأ كنأ ىنغلب مث

 كاطبأ نيحلا ناك نإ ىردأ ت تساو هاو عا ري تلعب مدقت + كارأو + ماع دعب

 ةلغل الببس زاوحلا لإ دجال كنأ ىل قيم نع كبر كلع لأ اع ٌبذكتلا وأ

 لع « كنعو كل رذتعأو . كل ةحارلا هيفام لوقأ انأف ؛ اهعم هب مسا كإ زوال

 كييبع نم ةلقع "ىلإ لسورتو ء ندرلا نم ناكتسسالاو ىتو'اوملاو دوهعلاب ىل ىنت نأ

 ثناك نإف .؛ كيلع نك امألا زعأىف كزرابأو + كيلإ ىلجب زوجأو « ىناوشلاو بك اولا

 تاكا تحك تاعي كيدي نيب تاثم ةميظع ةيدهو «كلإ ت يجر ا كا

 لبسي ملاعت هللاو « نيتيدلا لع كحلاو « نيثملا ةدايس بجوتسأو كيلع ايلعلا ىدي

 ٠ 1 الا ريخ الو © هريغ براال ب هداعسلل قفويو «هدارإلا هيفأه

 ه- هزردعد مو © 6ه هوس 65ه ردع

 (َفوَرْغاَص م“ ةلذا اهنم ل

 ةلمهملاءانلاو فاقلاب مكسعتبلا نع فحصت هنأرهظيو ةيحاملا ءاذئاو ءافلاب لضصألا َّق ا )0(

 ٠ لمأتو ربدت الو ةيور ربغ نم هيلع مادقالا 'ئتلا ىف محقتلاو

 0م
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 «كلذل مورلا بضغف ءاهدلو تلتف مورلا كلم الع ثقافن ؛ديشرلا َنّماحو ٌدسفأو

 : ديشرلا للإ بتكو كا الع ىلوتسآو اهلتقف روُفُشَي هل لاقي مهنم لجر اهيلع جرف
 يلا مضوم اهسفن ثَعضوو «هاشلا عضوم كعضو ةأرملا هذه نإف ءدعب امأ

 املف !كيلإ ىذؤت ٌةأرملا تناك ام ىلإ ذاف خّرلا تنأو هاشلا نأ ىنأ ّلعت نأ ىغبنيو

 اييطخ.ديشرلا ناكو.. هضنرب ملاسمب اوتأف هنع اوبيجأ. : "باكل لاق ... بالا أرق

 : بكف..امعاش

 م رلا بلك وُفَ ىلإ نينمؤملا ريمأ نوراه هللا دبعن م . ميحرلا نمحرلا هللا م

 عب نم ىلع مالسلاو بفعمسلا ال .هأرتام باوماو كاك تمهف دقف ءدعب امأ

 . امينا

 "لسا ىبسو كتفو هدالب ىف لغوتف هلثك عم عمس مل هل عمج ىف جرحت مث

 اوبرا دج نمابلا دقتو «ىنابيشلا ديزي نب دمحم اهضاخن ”ةديفش ران هقبرط ىف

 هنمأر نع ابكي ةيزلا لع هحلاص ءهب هل لقال هنأ ر وفي ىأر ابلف.؛اهئازو
 . هتكلمم لهأ رئاس نعو

 هباوج اوبتكي نأ تاتكلا ىمأف هدتهتيو هدعوتي مصتعملا ىلإ مورلا كلم بتكو

 «دعب امأ ٍمحرلا نمحرلا هللا مسب ريتك مدعي لي ان اريج اي يخيف

 رفاكلا: عيسو ) ) عمستام ال ىرتام كيال «كباطخ تنينو: كاك تارك دقن

 مّدقت اه ةيبرعلاب رّصَبلا فعض نم معتعملا | تساي نبانم .(رادلا قع نمل

 ةمالس نلإ عوجرلاو «ميلسلا عبطلا خلع كلذ لئم رتكتسنالو ٠ ةيالا لع مالكا

 . دحلا بيطو رصنعلا

 . سلدنآلاب جرفلا كلم شنوفدألا تأ هنمرصخأو باوحلا ىف كلذ لثمو

 هل لاقي هلريز و طخب «سلدنألاب نيماسملا ريمأ نمؤملا دبع نب بوقعي ْلِإ بتك
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 تك نيح هبسفن ىدأ : لاقف ةيآب دمشتسآ لجر لع ركنأ جاجا نأ هغلب ثيح

 مويلع قزف مج نم هتحشف سطع .نينهؤملا ريمأ نأ ىنغلب : ناؤربم نب.كلملا دبعاملا

 هذه همم اذإ وب ؟لسؤفلا نيسالق لاق » (ايظع از اروي روف وعم تنك ىنيل)

 هلعفام هريغ الع نأ هلوكل جاجا لع هراكنإ نوكي نأ نكميف نسحلا نع ةياوزلا

 اهف الإ هب دابشتسالا زوجيال هسسفن هب هللا ذارأام لك نأ نإ مهضعب بهذو ءاوه

 لك ) هلوقو (ديرولا لْبَح نم هيل َبَرْهَأ نَكو )» هلوق لثم هناحبس هللا الإ فاضي

 . نملاعت هللا عم بدألا هيضتقي اق كاذ وحنو ( َنوُبْمْكَب ميد السرو

 ٠ لاح زوحي الف هب ديرأ امع.يعم ةةلاحإ.أ :ظفللا نم عّوش زييغت-اهأف

 اهعضاومو ءاه ةقئاللا اهنكامأ ىف تابآلا تنص اذإ و “رئاسلا لثملا ” ىف لاق

 لاق : قنورلاو ةلازحلاو ةهاخيفلا نم مالكلل ريسضن امف ةيينش الف ء ان ةبسانملا

 مطقو « ةجلا ةماقإ وكلا ناءرقلاب ذابمشتسآلا فرش نمو : « لسوتلا نسحت ىف

 نفأ فلا تس رخلا لوك ناو: قلفوتأا رشق لاق محلا ٌكاعذإ وءعازتلا

 : ها ضاضَفلاَّف ملو) ىلاعت هلوق نم ملا اذهىفدايشتسالاسارأ كا ١

 هللا ٍقوسر ةيؤذ: نك قسحلا ذأ معز تنأ : ءاءاعلا ضعبا لاق حاجا نأ ىنور دقو

 هيلع أرقف كتاتف الإو ملاغت هللا باك نه دهاش كلذ لع ىتأف ملسو هياع هللا لص

 زن َكاَدكَو 0 موو كنك سوو 2 رواد هيد : ندو :

 نإف اضبأو ..: عاجلا تكييف هنتي نبا تنم( شعت ىو يقرا
 ةلوطملا بتكلا هب موق الإ: كيف |ةلاةيفوتو «ضرغلا غولب ىف موقت ةدحاولا 0

 . ةعطاقلا ةلدآلاو

 أرسم ديدشرلا مايأ يف لوب مورلا الع ناك هنأ غلبأو كلذ ىف مقوام رتمهلا :نف

 ٌتاهف هيلإ سألا تضف .أشن املف «ريغص نبآ اهو كيسشرلا فاعل" تناكو «مبنم
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 ٌرثك أ بهذف : اهوحنو تابتاكملاف ميركلا ناءرقلاب داهشتسآلا زاوج ف فلتخا دقو

 : حيحصلا ىف تبث دقف ٠ هانعم ريغتي لو هظفل نع لحي لام كلذ زاوج لإ ءاملعلا

 باتكلا لأي لق له ىلإ هياَك ىف بك« لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 نم دحاو ريغ نعكلذ ىورو؛نوماسم هلوق نإ ( مَيبو نيب ءاوس ةماك لإ اولا
 هذهع ىف هنغ هللا ضر قيدصلا كي وبأ بتكف « مهدعب نمو _رساتلاو ةباسنملا

 ىأ اوملَظ دلال لعيسو ٠ 0 نا سك 11 ئ مآ َلكلو] باطحلاا نب رمعل

 "اع تأ ءامغ نإ ءافللتا نع ءاقلخلا ا ىابسام لع ( َنوبلَقني بلقتم

 تملع دقو ” ةيواعم ىلإ باكر نآ ىف ههجو هللا مك بلاط نا

 ةريغلل لاقو ٠ (ديعبب َنيِمِلاَظلا نم م ىه امو )) كرطأو فلانتو كوخ ىف انفو عقاوم
 ا ل ب ل ا

 [ ا نلت تكاد يواس ةيوتب هبل هل راثك اخ ةبيش وا

 لكلا اوُهوأَف بر نم هني ا َدَق) ةلمسبلا دعب. هلامع نم لماع ىلإ بتكو
 هريمومر ١ ريق - ةهسود در

 مل ريخ ه هللأ ة ةيقب نيدسفم ضْرَأْلا ف أوثعن الو ميايشا سائلا ا الو ناَزيملاو

 جزاع ةيراغلا لهو ىتيلتا لاو طيف يلع أنَ و مم منك نإ

 سابع نبا نع ىوري و .٠ ( نيح ىلإ عاتمو يل ةنف هلَمل ىرذأ نإ و هع

 مخالب ةلوسو انه ىساقلانإ يأ ١ يول سلا حدو للي

 .[نيرفاكلا 'علوقلا قبو اح ناك نم ردنيل ] ؛ نيعمجأ سانلل ةفاكو نيملاغلل ةمخر

 كأن مسط ا لع نب نسحلا نب هللادبع نب دمحم .بتكو

 نإ 0 مول قلل َنوعفَو لوم ابن نم َكِلع ولدت + نمل باتكلا ثابا«
 ءاملعلا لزب ملو ٠ ( َنوردحي اوناك ام مهم .اَمهدونجو ناماهو وعرف ىرنو ]) هلؤق

 ريغ نم «ثيدهاو ميدقلا ف مهتابناكمىف ميركلا ناءرقلاب نودهشتسي باّكلا ءالضفو

 كلذ ةهارك ١لع لدي ام ”ىرصبلا نسحلا نع لقنو . زاوحلا ليلذ هلك كلذو ؛ريكن
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 ديعءامدق هأيحأ ببي ب #2 5و جا لج ىسع هأيحأ

 سداسبلا عونلا

 ) نادصنقم هيفو زيزعلا هللا باك ظفح)

 لّوالا دتصمملا

 ( هتباك ىف كلذ ىلإ بتاكلا جايتحآ ناب ىف )

 ةمادإ و «نملاعت هللا بات ظفح نم بتاكلا دب الو «لسوتلا ندح ” ىف لاق

 لع ارئاد « هركف ىف ارّوصم لازال «هيناعم ريدتو «هسرد ةمزالمو « هتءارق

 جاتحي ىتلا عئاقولا نه هيلع دربام لكو همالكى هل اركاذ نوكيل هبلقف الثم «هناسل

 ( ةعلبا ةحا هلل ]) اهيلع هلدألا عطاوق ماسيق ىلإ رقتفي و ءاهيف هب دابشتسالا الإ

 باتككلا ف [طرقامإ) ىماعت لاق .هريغ نعدل اينْغمو ؛هدصق لع هل انيعُم كلذب نوفكو

 ميهضعب ناك «رئاسلا لثملا#ى لاق . ( ئوث لكل نابت ) نعو لج لاقو 4

 دقو “لسوتلا نسح”ىف لاق . ميركلا ناءرقلاف هتدجول لاقع ىل عاض ول : لوقي

 «مهتابطاخمو «مهتارواح ىف سانلا نيب رودياملكل ٌدهاوشززي زعلا باقكلا نم جرأ

 - هلثم نم ةروسب نايتإلا نع نحلاو سنإلا زبعو ء«هنع عمو ظفل لكر وص عم

 لف راملا# مطوق ىنع» هللا باك ىف دجت نيأ ءاملعلا ضعب لأس الئاس نأ كح (؟

 ثآاق ْذإ نوعرف َتأرسا اونمآ نيد اثم هلا برعضإ) ىلاغت هلوقف لاق ؟«رادلا ٠
 ٠ ةريثك كلذ رئاظنو «رادلا لبق واحلا تيلطف 1 ةكا ف 5 كدي 3 11 + دة َّظ نو ا . هةودعد س سو 9-0 -_ء



 لوألا ءزسجلا 1

 « ملَطَلا ةعارب اهيف داجأ دق اهتدَجوف اهتلقأتو ؟ناسملا هككح بئارغ رم فولأملا

 ةينادلا اهفوطق نف اىتجآف سانحلا نانج لخدو ؛ عطقملاو عّرتملا نيبحم ىف غلابو

 اكرودخ هوتعو للاقو و قاخأللا ازهأ ى ابح درظعتتأف اهرابنأ هلت دراعأو غقارام

 « ماهيإلاو ةيروتلا نيب قورفلا مضوأو ب هلئاملاو كارتشآآلا نم اهف ام 1« هلباقملا نسحأ

 همابإ ىف تجوأو ءمامت ىبأ صققن ميمتتلاف نرابأو ؛مادختسآلاو هيجونلاو
 ' هيفام عنقي ملو ؛ همس ل هل ملستلا هتهازنب ضؤوفو «همظن '!ع رصانخلا 07

 بجعلاب همدقت نم لع كرادتسآلا ىف ىتأ لب ء بينذتلاو ليبذتلا نم ءافتكالا

 ىلع زاجميإلا ىعذا ولو «زاجيإلاو راصتقالا هدضاقم ليكت ىف اًدمتعم سلا

 واسمالو «مؤاقم الو ٍواقم نفلا اذهىف هل سيل نأ تققحتو ب زا زاخلا ال ةقيقحلا

 5و (ةدونملا ةرتفلا ىلاإل. ف تقرشأ'ةزد'ةععازب رب رم بلطي كف ؛مواشماالو

 عم هنايب فصو نم رظانلا غلب كو هدْبُر فلأ امل ةزد ل م

 دارصو دارملا نيع وهام ليزا هلضفو لزحلا هلصف نم ئأرو عمو « نير حببلا

 قفحو «حابصلا هوجولا َحاَبسَص هراكتباو هراكفأ سنا ع نم الج كو ؛ :نيعلا

 دئارفلا روضحلا هتاساك تحبص أدق ٠ حابتنلا حانج ةرئاصب و هدصاقل نيقفاحلا ىف

 زافقأ علاطلو ءتالآ « ىنآبلا رارسأ عئالطلو ؛قراَشَم دئاوفلا ر 10

 افبط "لك نءادا نب قط عرب ؛]غ تفك نيح ”تدقو دقو + تالاه «قاغملا

 دقف ائيش (بيلع ٌبتك أ مل نإ ؛رسعألا امهنم لك نيَِمَأ نيرمأ نيبو ءرطخألا
 ؛ تياملل !تتتضزينو ننظن ةحصف دقف تدك نإو + ”ٍنعباؤلا ضرفلا”تالخأ
 ؛ةلئاق فابلا اذني قب نقاط بسح ل توغو ءالماتم ىلط !لغ تعنر نيكل

 . لامهأ نموهو لصألا ىف لاذلا محمأ دقو ] حابصم ٠ هترثكوردلا ةئيه رسكلابو ةرملا حتفلاب ةردلا (1)

 [ رهاظ وه امك خحانلا



 اى ىشعألا حبص نم

 انت 'ليأ ووصل «يزلرقإ وة 4 غلبأ ريصقتلاب ىفارتعآ ناكل باشي متهألا نبآ

 « هيدايأو هلوط ىلاوت نم هيفخأ .
 . ليصافت ىف ام ىْرو امر هنألف «ةعانصلا لهأ ظافلأ ةفرغم ىلإ هجايتحآ اهأو

 نزلا ةعبويلا زم دهسا ن قت بأ نوفا نين خيشلا بتك اك كاذ وخنو همالك

 :.لاقف "ل1! ”ىفصلا ةيعبدب اهب ايهاضم « رعاشلا ةيلاعلا سبع اهم

 دّوحو يبا تيب ىنبع ا بحأ نا ةزجعلا ذه الم تف دقو" :

 ظنو «عيشوتلاو حشو لك اهفاطعأل مم . عيضرتلاو عب رضمْلا نم اههف ءاشام
 نم اهدلقو عب رملا هعارب دي ىلع هركف رحب نم ةج .ضيتسملا اعلا كارف اهنا دايجأل

 بفتشو .«رودبلا تالاهو ةرذملا ره لع سهلا هز نه ىهزأ وه ام هظفل روق

 لي وأو ؛رودصلا ىف ءافشلا نم ٌمقوأو نويل ىف روزلا نم 'ريمأ وه امراهنم مدا
 اًموجن هيناعم عصان نم ليللا كلذ ىف :ي لاو « سورطلا هب. سرط امي رابنلا ىف لبللا

 نع رمسو + لئاضأللا نعذ فت :ارودُ فرامل عدبأو ع« سومشلا لع هر

 ةقبرط عيدبلا ىف كلسو ؛ لئامتلا نيب سهازألا روغت * ماستب قوفت ناسح هوجو

 هلل عدي ملذ لَو الخام هيناعت سهاوجو هظافلأ دبش نم اهبف رهظأ هام
 هلمهأ مل تافتل آريغ نم «هيلع ؟كبتلاو حيشرتلاو ليبذتلا نسحأو الحب اتسم ىف

 ىوحتو «ديدش نكر ىلإ هفرصت نسح نه ىوأت ىناعملا تداعو ؛ هيلإ ضزعتي ملو
 ليحتلا نسحب "لم نإ هنم اهّديلاقم قلتو ؛ديبأتلا ديبأت نم همارام لك همالقأ اه

 هدحو بسن هنأ, هلاك بن ضوو هفصو لاكب هل كس نمل كت و هرثثو همظنيف لؤحتلاو

 اهل اىفصأو ءناهرلا بصق زاف همالقأ دابج عيدبلا ةلح ىف ائرحأو ؛هرصع ديرفو

 وه امي تقطنو ؛نايبلا سهاوج هتاماظ نم تجرختتسآو ثوتراف سُفنلا دراوم

 )١( سوماق . قراهم هعمج برعم ةفيحصلا.ماكمك قرهملا .



 لؤالا ءزحلا ١م

 مهوحنو .« متهألا نب ورمعو «لئاو نابحتو « ةدعاس نب سفك ةغالبلا ىف للا مهب
 - لقاي ع ىف لبق 65٠ . نئدحا نم هوحنو عْفمملا نبآو ؛ بلا افلا ى

 لالا: دب سل ايل شا ةنأ للا ىلا دب بت لجو وقر

 «رشع دحأ نع ريبعتلا نسحي ملف © هتبرتشا مب : ىظلا كسمم وهو « قيرطلا ىف

 . باب راهزفو ىبظلا تافتف رع دحأالإ اريشم هناسل جرخأو ةرشعلا هعباصأ قرف

 حلطصآ ىتلا ءامسألاب ةفرعملا كلذكو ٠ ىناَمرلاو ىناجرولاك : ةعانصلا ةمئأ ةفرعكو

 « ةقباطملاو «ةلباقملاو ءمّدقت اك هيبشتلاو «لصولاو «لسصَملا نم .: اهلهأ اهيلع

 . اهعاونأ نم كلذ ريغو

 الإ جاتحآ امير هنألف «ةعانصلا لهأ ةغلو ءاغلبلا ءامسأب ةفرعملا ىلإ هجايت>آ امأ

 نم غيلبل هتاواسمب هلّضفبف ةغالبلا ىلإ هلثم بَسْنِي نمم هل بتكي ْنَم ضعب ليضفت
 : بتاك مذ ىف ريثألا نب نيدلا ءايضري ز ولا بتك مك: ةعنصلا ةمئأ نم مامإ وأ «ءاغلبلا

 ؛هدنع لئاو ُنابحتو دابإ ف نمو «هدحو بأ ةيحاصقلا ىف هنأ ىذي وهو اذه

 : هل افيض وجه ممضعب لاق امو

 ٠ وه ىذلاب ًاملعو ناي * لاو ٌنابحت هاناد امو ناتأ 0

 لفاب ملكت نأ "ىلا + هلآكىتح ملل دنعَلاَر اف 0

 ىخآ ىف هركذ ءاج ليلق مالك ىف ىلوق نأشلا اذه لهأ نم ةعامس رك ذ: 'لع تأ اممو

 «تفيرشلا ءاشنإلا نيواود د شاص «ىضتقلا وقملا ظيارقت ىف نب تعبتك ةلاصر

 ريضقتلا عت ايقاف أ الع ” . وهو  ةيرصملا رابدلاب ةيناطلسلا بناونألاب

 + ىريصن ظحاحلا نآولف .. هئانعأب قمنا ال امل هحدم ىف ضعتلاو « هئارطإ ىف
54 2 

 ورمعو « ندب لئاو َنابحتو ؛ ىدعسإ ةدعاس نب سقو « ىريهُظ عفقملا نب و
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 وهن * ام ىردأ كسلو لاما | اعذب دلال ريغ ىرولا نك هب ئث

 . هتكمت ٌداوم ليلعتو « هنيسحن و معي كرا مالكلا ىف بلاغلا نكل

 ٠ ضيضَح نم هلاقترأ ىف اىنعملا كذيو « هعافترآو هطاطحنأ ىف ةلسعلا نع بايو

 . هعاَقي ىلإ لوقلا

 ةباك ىف: فكل لدن د لاق م بالا تأ نك نإو ملعلا اذهو : تلق

 دلا باش خيشتلاو «رئاسلا نتلا#”ىف ريفألا نب نيدلا ءاهض زول“ نيس ١

 3 ]1 وه نب ةناقكلا نفي اصتخع .ننييل هلإف < لسؤتلا ننس“ ىف نط
 اىلإ اهنم جامي ىتلا «ةيلقعلا مولعلا لكل هلآ قطتملا نأ اء ةغالبلا ىضتقآ مالك

 داتعأ رثكأو ءامهريغو ”ىناجرخاو ىناّمزلاك هيف تافّئسضملا نم سانلا رثك أ دقو
 عضو ام اىنغأف ىبوزقلا نيدلا لالج ىضاقلل حاتفملا صيخلت الع هيف نامزلا لهأ

 ٠ انه هداريإ نع هيف

 قلاشلا دصقلملا

 مولعلا هذهب بتاكلا عافتنآ ةيفيك ىف

 غاصو ؛لالحلا رخشلاب همالكى ْىأ ءاهقرط قَرَعَو اممف رهم اذإ هنأ فاخ ريغ

 قيقحن هوجو نم«ةلماكلا ةغالبلاو«ةتاتلا ةحاصفلاب هل ىضقيام هيناعمو هظافلأ نم

 ءاهيف اصقان ناكوأ « مولعلا هذه هتاف اذإو . هقيفتو هحيدتو هنيسحتو « مالكلا

 قيرطب مولعلا هذه نإ جاتحي ام مث . كلذ نم صقتتام ردقب هتعانص ثصقت

 ترضي نيذلا ءاَلبلاب ةفرعملا ةهج نم ضرعلا قيرطب اهيلإ جاتحي كلذك « تاذلا

 رز رخو مهيتك باّككلا ةممأ هب نحت ناو هلعل 00(
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 نم ملال "يلع لام ةلاتملا ةخرا عقلفتو « رهف نب بلاغ ىب ىف دحي

 . «رهصو بسن

 أىلإ لسوألا نسح هبات ىف هللا همر ىبلحلا دومم نيدلا باهش خيسشلا لاق

 «ميلسلا عبطلاو «بقاثلا نهَّذلا وذ اهيل ٌرطضي مل ناو مولعلا هذهو :«لسرتلا ةعاض

 ملاغلا نكل «ةفرصتملا ةيوزلاو «ةبيْما ةهيدبلاو «ةحقتملا ةكفلاو ةعواطملا ةحيرَقلاو

 « ةفرعم نع فرصٌتب و « لع نع لوقي ؛ مالكلا ةعانصو « ىناعملا ةققزأ نم نكَمشم اهب
 - . 5 : و .

 . “ بيترتب مالكلا غوصي.و «ناهربب نسحتسنو «ليلدب ريختو «ةجحب دقتني و

 نع نارصاق مولعلا هذه نع نيب راعلا بتاكلاو .بدألا ناف . هلاق ام قيقحو

 ةلع نع امهنم لك لئس ولف . نابيجي فيك نايرذي الو «ناديحي لاكلا بتر افندأ
 .بايتإلا الع ردقي مل « هداجتسآ بيكرت وأ هالحتسآ ظفل وأ هنسحتسأآ قع

 ٠ كلذ ىلع ليلدب

 ىلإ ٌفسافحْلا ىدنكلا بكر ” : لاق ناجحا رداقلا دبع مامإلا ئكح دقو
 ”ىأ ىف سابعلا وبأ هل لاقف  اوُشَح برعلا مالكىف دجأ ىنإ : هل لاقو سابعلا ىبأ
 مئاق هللا دبع .فإ نولوقيي مث مئاق هللا دبع لوقت: برعلا تدجوا : لاق  عضوم

 : سابعلا وبأ هل لاقف  دحاو ىنعملاو ةرركتم ظافلألاف مئاقل هللا دبع نإ نولوقي مث

 « همايق نع رابخإ مئاق هللا دبع مهلوقف « ظافلألا فالتخال ةفاتخم ىناعملا لب «ال

 الع باوج مئاقل هللادبع نإ لوقو «لئاس لاؤم نع باوج مئاق هتلادبع نإ مطوقو
 ىرلا الج انما بدن اذلفا نااوج كيفما اخ ايفا سماق كني ركن

 ريغ بولسقلاب هجازتمآ ىف كي الام مالكلا نيساع نم ناكنإو ؟هريغب نظلا اف

 : يعاشلا لاق ككحيحصلا قوذلا
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 اكشم نم رهظو «مهنود قلخأ بابلا أكف « حاتفملا مهنع جرحت نأ ىلإ . <سراف

 «رئاودلا 3 'لع نونملا ترادأو ٠ 6 هنيب ليح امن أكف « حابصملا برغلا دالب

 ةببطلا مهن .هز تعطقاو تاكا ضيط و راحل اول هيل نم هتافوب تاّطعتف

 ملف ٠ 2 57 نك 7 بفم إم ناسل دضعلا لع طاسنو « فطنقملا نع

 اىلأف ملعلا اذه ضخ رع دالبلا كلت لهأ نم هللا مهمحر ةمئألا ءالؤه دعب رفظن

 لوب ثلمح الو ءهتدرب ىراعلا فاطعأ الع رشنف حصنلا ضتو « هدير بلاطلا
 . هقاط باوبألا كلت لع ملعلا اذهل نيعلطتلل ثلَصح الو ءهقاطب مهنع انيلإ لوبقلا

 ىزحت ةقبط ثبسردنأو « هقرشملا سومشلا كلث تيبمطنا تا ديس انأر

 نم هماق نصُع علطأ نم . هقرتسم مهلئاضف نم ىه موسر الإ قبي ملو « ةقرفلا

 هقبَط َ قفاو لاقيف م6قبطب هنش قأع نم الو « هقرو لع ةرهز ناهذألا ضور

 "اوس بدال مهادانو « هحيباصم تبخو « هحير نامزلا اذه ىف مهني تدكر لب

 .«”عد لوك ةلك تزل د
 الب الإ ىفلا ا تناجي < رايد ىف ةماقإلا صعب امو

 . لوحتلا نذاو ءلحرلا ملعلا اذه عمزأ كلذ دنعف

 الوم نأ ىأرلاف ٍلِرتَم ىف.د 20 لوما ع أر يلا اذإو

 . رايدلا كلت نم ائدان نم دشنأو «رايسُنلا اصع اهب الاف رصم لإ عزفو

 «ىأمأ الو باكرلا ىب بحت + ىئارو الف رصم ضرأب تق

 اذه لع رصم لهأ لابجتا ىف ليوعتلاو « ببسلا نايب ى هللا همحر نسحأ دقلو

 ةالصملا ءانثأ ىف هشبطخ لئاوأ ىف لاق ثدح ٠ بّسنلاو رّبصلا ةقالع لع معلا

 ةبار ةغالبلل تقّفَشام هبحصو هلآ العو هيلع هللا لص : مِلسو هيلع هللا لص ىننلا ىلع



 لوألا ءزسجلا اا

 5 بييلصلا "ىبرعلابو ؛ هجآجج ىف هتميكش ةّدشو « هتلدام ىف هلآ ماسمنو « هترظانم

 اهئ اهفرعي ىتلا ةسهلبا نم.الإ هللا باقك زاجعإ ْمِهَف فريال نأ« حيرصلاَىشرقلاو

 ه «ىغلا لهاحجلا هب ٌلدتس 6# هيلع لدثس نأو ءةيطبتلاو ةوجإلا

 نأ حاتفملا صيخلت حرشىف ركذ دق هللا همحر ىكبسلا نيدلا.ءاهب خيشلا نأ الع

 : هتبطخ ءانثأ ىف لاقف « عبطلا ايئورَد مهنأو مولعلا هذه ىلإ نوجاتحيال رضم لها

 «ميلسلا قْوَّذلا نم هيلع ىلاعت هللا مهعبط ام 0 نوئفسسم مهف اندالب لهأ امأ»

 ايا ىف ةازل ا ءام تم قطلأو متيللا نم قرأ نه ىلا ا 3 مهفلاو

 هذه ميملع تروظف ًاةقباسصأ ا « ةوالحخلا كلت لا 0 أ ءمسسولا ْ

 «رامعألا «رامغألا نع الضف ءاماعلا هيف تَدفأام مهعابطب نوكردي مهف ؛ة والّطلا

 :راتسألا تفاخ ةرارسألا نه بجيتحتآ ام ةليقصلا مهمولق ةاءرع ىف نوريو

 لاقتسب قتال همبط نس © لقيم هيف كلي ل ا كيلا
 ردع 0 . لو ينال ل  تابلم نحو ل ةميغ اان

 ىه ىلا مولعلا ىلإ مهمش وفرص كالذاف + باكس باكسناو ٍقحال قاحلب الو

 : لاق مث. «ناغرقلا ريسفتو ثيدحلاو هقفلاو وحتلاو ةغللاك «نايبلا لعل ةداموأ ٌةجين

 ةيلقعلا مولغلا سس الو «مولعلا ىف لولا ٌديلا مهل نيذلا قرشلا دالب لهأ امأو ”

 ٠ هليصفتو هتامج الع رهدجب اولوتساو « هليصحت ىف ةخعاشلا مهمسه اوفوتساف « قطنملاو
 هيلع اَولَجَأ دقو ال فيكو « مهلك "لب اهنع اورَدَصف ملعلا اذه لغانم اودروو

 ب ةديشملا ةوسخ نم اورو «سراد لك هنم اؤرمع كاذلف ٠ مهلخرو مهليب

 ف لغز ةلاثل ايرثلا ىف ٌّندلا ناكولثثو ءهبلطو ملا نان اوه ؤ + نضال هلج

 )١( ناروبشم بزقلا نأرف تاكسو قحأألو . برعلا نم 0 ىبب ىلا ةبوسنم بئاخت قون ىأ .
 ٠ ناسللا رظنا



 م1 ىثعألا حبص نم

 ٌرطضا «ةغالبلا رح طَقْسَمو ةحاصفلا دومع ةدعاقىه مولعلا هذه ٌثناكو «ةغالبلا

 «باطخلا مهف لإ كلذب لضوتيل : اهدصاقم ةطاحإلاو ءاهتفرعم ىلإ بناكهلا

 ىلع ةكلكا ةَوق عم «بيكرتلا ىف ةغللا نيناوق اع كلذ ىف اي راج «باوحلا ءاشنإو

 لئاسرلاو بطلا نم .: ءاغابلاو ءاحصفلا نع ةذوخأملا ةبّكرملا لاوقألا ءاشإ

 لببكتو ءايبب بتولطملا ةيداترب رب ىككللا نع اهزلشو ايتغالط ةييس راو

 ابلأو انس يولطم وهام ةيدانو اهتياغ اهضوليف ءظن ىأ تناك ال سيل دل

 لاقتنآل بجوملا ليختلا نم ابي لصحيام ديفتل ضاررغألا بسحب نيعتت فيك

 بويعلاو تاذلاب نساحما رك ذيف ءهدضب كذب ئثلاو ءضبقو طسب نم سنفنلا
 ٠ ضرعلاب

 « مولعلا هذه بلطب لأ اذإ ةيبرعلا بحاص نإف” : ىركسعلا لاله وبأ لاق
 «هنساحت عيمج نلع ىفعو ءاهتوق ةليذر هب ثقلعو' ءاهتليضف هّثلاف ءاهساقلاف طرقو

 اة ظفاو ؛ءىدررخآو « دج مالك نيب قرم مل اذإ هنأل « هلئاضف رئاس ىمحو

 ئثنينأ دارأ اذإو ؛ هصقن رهظو ؛ هلهج ناب ءدراب حب آو «ردان رعشو ؛ حببق رخآو

 ررغلا طلخو «ردكلاب َوْفَصلا جرم «مولعلا هذه هتلاف دقو ةديصق ْمَضِي وأ ةلاسر

 مالك ف ينصت دارأ اذإ كلذكو . لقاعلل ةربعو «لهاخل ةأزهم هسْفت لعفب ؛ررعلاب

 ذخاف ءهراثآ تحيبقو «هرايتخسا ءاس ءوذه ىطختو موظنم رعش فيلآتوأ روت

 عم ؛هتفرعمرخخأتو « همهف ر وصق لع .لدف ؛لوبقملا ديلا كرتو «دؤدرملا ءىدراا

 ىلص هلوسر مالكو نلاعت هللا باك مهف لإ ةليسسولا نم ةثالثلا مولعلا هذبه ىف ام

 حيصق ريعتسد و « ىناعملا فيرش بتاكلا دمتسسي امهم نيذللا لبسو هيلع هللا

 عيبقو” : لاق ”لئاضفلا سمان" سّيتو «مولعلا رئاسس دات امهنم لب «ظافلألا

 نسح ىف هيلإ راشملا لكتملاو «هيدهم ائدبتقملا ئراقلاو ءهب متؤملا +قفلاب ىرمعل
> 



 لؤألا ءزحلا 1

 الكف نم امهفذح زوم فو ماللاو فلألا فذح زوجي ال ّلعفأ اف نإف

 نع تبرع دق انهاهو «ةفاضم لعفأ اعف نوكت نأ الا بح وحن امل َلعْفْأال ىتلا

 ناكوإ ئزوتلاو ئرخدقلا ناكل اقب' نأ 'باوصلا ناكر ماللآو فلالا نو ةفاضإلا

 هب رق عم عضوملا اذه لشم ىف ساوث وبأ عقو فيك ظناف . اهاررككو اهارفص

 : هلوق ىف اضيأ مامت بأ طلغو ٠ هتلوهسو

 لوطلا اهل ادم كلا دءاوق ٠ ثدأطا فلُختسملا مالا مئاقلا

 اًهدعأ نيع_ٍضوم ىف واولا نم لد ءالا نأل تدطتا باوصلاو تداطأ لاقف

 كلذكو دعنا تلق دعولا نم لعتفا تينب اذإ كنأل : عضوملا اذهك هيلع سيقم

 لق لمتفآ هنم ىبب اذإف ءدعبي دعو لاقي اك دطي دطو نم هنإف تيبلا ىف ْتَدَطَنا
 هلصأو نالت اولاقو هاجت هاجو ىف مطوقف سيقما ريغ امأو . دأطا لاقي الو ُثدطتا

 فير صتلا ىف ئطخملا نإ :لاق مث . ناسدعتسآلل ءات واولا تلدنأت لكو نم هنأل واولا

 لادبإلا ىلإ اهعتسآ ىف حاتي ةماك هل عَ انثي هلكر رهنلا ىف ملا نم اطرقؤ نك

 بتاكلا نر ىف مالكحلاو ؛هللا همصع نم موصعملاو . اهفورح ىف لقتلاو

 وتلا و متلاب لع فيرست قا

 سماقلا عونلا

 نادصقم هيفو ؛ عيدبلاو «نايبلاو «ىناعملا مولعب ةفرعملا

 لوألا دصقملا

 كلذ لإ بتاكلا جايتحأ هجو ىف

 ننس ءافتقآو ةحاصفلا لبس كولس نع ةينبم ةباتكلا ةعانص ثناك امل هنأ ملعا



 ١/4 ىثعألا .حبص نم

 مهلا بيلا ههب نري سيلا !ةهومزمللا نم لدبت ىتا ايلا .نإوةزمه نم ةلدبم
 مان 5 (نئافس وح انه نوكالو دحتاو ع اهدعب نوكي و فرمصلا نم + عتاملا

 لع ةشيعم نأ دقتعأ هنأ كلذو هلجأ نم ةبيلغ بعز هيلع ذخُأف كلذ ىف لصألا

 ةلعفم زو لع ة ةشيعم ةشيعم ىف لصألا نأ الإ رظند مو لئاعف هذ ىلع عمت ةليعق نزو
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 عرام اضم مز و + لعق نزو الع نشب اهلصأ نكل نشا نه ةملكلا هذه لصأ نأل

 ريضتق ءاقثلا نإ .نيعلا ةكرس كفقت مث شيفون وحن ءايلا حصتل لعفي نيعلا لستعملا لعأ

 كلذ 6 هب ريم لاح 5 نردد كافي لوخفما شيع نم ىبب مث ن مني

 . ةشيعم ريصتف ةظفللا هذه ثنؤت مث هب ريسم لاقي 5 هب شيعم لاقيف واوا فذحب

 اعفان .فرإ : فيرصتلا ىف هناك ىف لاقف ىنزاملا نائعزبأ هباع نم له نمو

 . .ةيبرعأا ام رادي ل

 اذافإ بزككلا بك نلعب .ىف نظن نايل ن قا دبع نأ ساسسلا سس

 ىريغ هكحيال لاقو ظاتغاف « جارملا ةيابج نع تول دقو : وه حّلّصُم فرح هيف

 عم ليئارسا نب دمحأ نع ىكحو لاق ٠ واولا لدب ءابيلاب تيهل دقو هحلصأف كح

 تواص مث ةرهاشم تراص مث اناس مهموسر تناكو : لاق هنأ ةباثكلا ىف همّدقت

 لثملا ”ىف لاق . ةعواسم لوقي نأ بحي ناكو ءاطخأف «ٌءاءاسم تراض مث ا

 نييذلا اهلا فيكف عضاوملا هذه لثم ىف ملعلا ٌلهأ عقي ام اريثكو : «رئاسلا

 طلغلا عقي مل كلذ ىف ألا ةقيقح ملع اذإ و ؛اهيلع مذ عالطأ الو اهب ممل ةفرعمال

 نم رهظأ وه ايف ساون ىبأل طلغلا عقو دقو : لاق . انعط الو ادق بج 9 يف

 : ا ةقصاق ةلزق رهو رجالا
 بَهّذلا 2 ضرأ ىلع َر رد ءابضخح- ان ايضا ع اىزكو | عرفَم اتا

 )١( اهنم الذب ةزمطا نوكت ىلا ىأ ٠

 قارسلا هيضتقي م ىتلا هلعل (؟) ٠
 )©( اهعقاقفروبشملا ٠ ليضفتلا لعفأ باب ىف ىنوشألا حرش ظنا ٠



 لقألا ءزجحلا ا

 اصضاوب ازوهلظ كلذ ةدئافكا رهظنو :««رئابلا لفملا##ىف نيثألا نب نيدلا ءايض لاق

 لوقت هنإف بارا ةلطنل كلف نفي كفيرصتلا ملعب لهاا ”ىودتلل 8 يف

 نولوقي ةاحتلا نأل . وحناا ةعانض هضتقت ىذلا هنأل كلذ ىف مالي اللوبي رطل

 وحن ءامنم هتفذح نكي ملوأ دئاَز فرح اهببفو فرحأ ةنسع ىلع ةيكلا تناك اذإ

 نقط ةدنمل الغ قام ةلظقلا * نشمي نشرح ىو قايم قاطتنل ىف
 فلن ل قلازال كل اه تانيذ ميملا نأ الإ « نونلاو ميملا امه نادئاز نافرح اهيفو

 . اضيأ فرح [منمفذحو اهيف ةدايزال ةيسافن شِرَمْحَب ةظفل امأو . نونلا تفذحو

 فلألا بارطضأ ةظفل نم فذحي نأ امإف «لصألا اذه لع قرا ىبب اذاف

 فورح نم تسيا فلألا ريغ فورحلا هذهو ءءابلا وأ ءارلاوأ ءاطلا وأ: داشلا وأ

 رغصيف للصألا فرحلا كرتيو دئازلا فرحا فذحي نأ لوألا لب فذحت الف ةدايزلا

 ةلدبم بارطضآق ءاطلا نأ ىوحنلا ملعب مو بيريطض ىلع ذئتيح بارطضآ ةظفن

 بيريتض لاقيف .٠ هيلع تناك ىذلا لصألا نملإ داعت اهريغصت ديرأ اذا هنأو ءات نم

 مهنم الاكيآ كلذ نم هوةلطأام اوقلطأ ةادنلاو ”ىفيرصتلا الإ هملعيال ام اذه نإف

 «هسأرب درفتم لع فيرصتلاو و>نلا ند لكذإ «فيرصتلا لع نم هقيقحت نع

 ٠ هملع نم سيلاه هفياكتك كلذ ةفرعم ىلإ في رصتلا ملءب لهاحلا ”ىوحنلا فيلكتف

 ٠ كلذ لثم ىف طلغي الثل هيلإ جاني امم فيرصتلا ملع نأ ركذ امب تبثف : لاق

 ميعن ىبأ نب عفان اذهو فيررصتلا ةفرعم لإ جاتحيال هنإ لاقي نأ بجعلا نمو :لاق

 « زمهلاب شئاعم ٌساعم ىف لاق دق انأش مهمهنأو اردق ةعبسلا ءارقلا ربكأ نم وهو

 تسيل اهيف ءايلا نأل : ةيبرعلا ءاملع نم عامحإب هزمه زوجيال ا ةظفللا هذهو

 فلأ لب مهوب دق ؟ لاعتفالا فلأ نع ةياقنم تسيلو ريغصتلا ءاب ىهو ءارلا دعب ءايلا تاسشاب ىأ )1(

 ةفوذحم لاعتفالا

 باختلا نم ريخدتلا باب رظنأ ٠ ةيفرصلا دعاوقلا هيضتقت اكرميحج هباومو لصألا ىف اذك (؟)



 اا ىلئعألا حبص نم

 الو . دودمتو روصقم لك هلظو هلضف نمو « دودعمو توزوه لا نم

 ةضوافملا هذه . دوحا مالب الا هؤدع الو « ديكوتلا مالب الإ همام مايألا تبطاخ

 دياكلل ابصتنم هب ادغ العف هل انديس رضأ انالف نأ انغلب انأ همهفت !هتلا هزععأ هيلا

 «ريكذتلا اهلخاد اي نآل:الإ: كاذامو . دئاعو ةلصب ىذلاك الوصوم سلو كاتعمو

 بيس .اهعطق زافب تروي هتيم توينو .ردقبلا أوسأ تالاملالا نما

 نم هتلالج نإ هتفاضإل امو« ةفانإلا ا ةيماعلاب ملعي اندئسو . ى كا كلذ

 نأ ْنظلا ناكو . ةفاضإلا ىلع اضفخ هب هّشْيع هلج أل نوكي نأ بحي ىذلا ءاقتالا
 ىلع اهلعت فلكتال ةيآو ءةمالس عمج لب ريسكت عمج نوكتال هل تعم ىتلا لاغشألا

 شايسو .ةمالع هل تسنل فرخلاو منع الو هب ريخيأل ئرخإك ناويدلا قاتل ٠

 كم "ىأب تاركتلل نوكي همرك ليزن نأو « ايابم هناسحإ برعم حبصي نأ ! هلل

 هطلغ لذي لمي نأ وأ" 6 لابقتسالا' نعم ىف لامضألا نم" شالا انس نايا

 نآوأ ءاربخم ةكم ادنبل لتجيال هلأ وأ ءازهلتم ةتلوم تم غدي وأ .لاش الل لادبإلا

 ! هرومأ هدحو جيسن انديس حرب الو . اردصم انديس ريبدت ةيذبأ نم هل نوكي ال

 . هرْيمَضي' ةلعف نَح ةلوعقم لفت هل تاوقذلا ىتانب هملح لاز الز

 فيربصتلاب ةفرمملا

 اهلادبإ و ءاهفذحو ءاهتداي ز و« ةماكلا لصأ فرعيل هب ةفرعملا بتاكلا لع بحيو

 ةماكلا عمج دارأ اذإ هنأل : كلذ ريغو اهيلإ ةبسنلاو ريغصتلاو عملاب اهيف فترصتيف

 اهقذحو اهتدايزو ةيلكلا فورج ىف لصألا فرعي ملو اهيلا ةبسنلا وأ اهريغصت وأ

 . نعاطلاو بئاعلل لام كلذ نم أشنو «ليبسلا نع ذئذيح ّلض ءاهلادنإو

 نع فحسم هلعلف بسانم ريغ وهو ضعب لع هضعب ديضنت عاتملا دو ٠ ةلدهملا كاد لصالاىف اذك (1)
 ٠ لمأتف مولعملا ىنعمب ىازلاب نوكزملا

0) 



 لوألا ءزسجلا ١1/5

 . بارعألا نع ذخأ ايف اهنم ٌحصفأ فرعي الو « بارعإلا اهلثم نع حصُفي ال

 ركشم عدلا لوط لزي لو . «ثالث مثالا ملاسع قوف هبادهأ ثحبصأ ىنذلاو

 لثم مهمّلعُلو : هدافالل دصتف . ثالث تامكلا الا قيلاو ةموهو هنأ هن

 مقريلو ءائدتبم هب اهل ةبلطلل كيلو . هدايزو اذه وحن وخنللا ملع نم هيف ركذام
 يبو عك نم لك ىف مقأو ادت هو 1 رح انكي رس لكردم نيل
 لك هيلإ زجيلو «فاطتلا ٌبذعأ هدراوم نم دروبلو .زيبقلاب امامإبّصْنن نأ قحتسأو
 ثوحبلا قئاقد مهفزعي و « امسألا قئاقح الع مهفقويلو .٠ فاضمو هيلإ فاضم

 ةيمجملا ءاسمسألا رمل نييلو . اهسلا نم وأ قمسلا نم وه له مسآلا ٌقاقتشا يح

 ناك تافصب هب تنيام ال لاعفألا نسحأ لع مّطديو « هصلاخلا ةيبرعلاو ةلوقتملا

 دل هسفن بصنيأو «ءارعشلا تاماكو لثملا مهظفحو ء هصقانلا لاعفألا نه اهتاوخاو

 « فطعلاب هنم نيديفتسملا ةعامج لماعيلو . ءارغإلا بصن ضعبب مهضعب ناهذأ
 .' فتش ةياغ هلوا زب انلع"لعأ علب نفل مع قاتل هلك اذه عَ

 هنألو » : سردم عيقوت ةلمج نم هللا همحر ةنابن نب نيدلا لامج خبشلا لاق اكو

 َنإف كلام َنبا ءالضفلا باقرل ناك ىذلا ”ىبرعلاو ٠ ءاقتنآلاو داقتنآلا وذ نايبلا ىف

 . ءاقبلا وبأ هبيرق

 اذه ىف هيلع تحرتقا ةلامرف ىهاظلا دبع نب نيدلا ىحم ضاقلا بتك 5و

 « هلعفو ء مسا نم دعسلا ماك لاز الو « !ىالوم ةمعن هللا سرحر» : ىهو بابل

 مدع الو ٠ فرصنيال هشيع دمحأو محب ال هدوج ىدانمو ٠ فلتأب هماق فرحو

 دولا ةاحت تمدع الو"'"  ٌلصولا فقت ال ىتلا هتعارب نم قزّرلا ٌلصوتسم

 لصألاب ضاين )١(.



 |[/ قثعألا حبص نم

 ىلاثلا دصقملا

 ( ةيبررعلا لع ىف بتاكلا فرصت ةيفيك ف )
 ٠ هب قحْلي امو بارعإلا امهدحأ . نيهجو نم وحتنلاب بتاكلا عافتنآ نأ ملعأو

 كاذكو ءاهوحنو باقلألا ىف هلاعتسا ةرثكل ٌبَسَنلا كلذ نم هب ني ام رهأ نمو
 غب اهفىناثلا.وحنلا بتك هلك كلذ لبو ؛ئدتبملا الغ سلا هيف عقب امم هنإف ددعلا

 ةيبرعلا لهأ ريهاشمو ةاحتتلا ةفرسم لإ كلذ نم جات>يف ءضرعلا يرطب هيف بتاكللا

 نم مهريغو ”ىنزاملا ناهع ىبأو « ىلع ىبأو«ءارفلاو «هيوبيسو «ىلؤدلا دوسألا ىبأك

 ءامسأ كلذكو نيرحخأتلا نم مهريغو ىلفغم نناو كلاف ناو زوفضع او نيش ١

 نيمّدقتملا بتك نم تارصتخملاو تاطوسبملا ىنرم : نؤلا اذهىف ةروهشملا مهبتك

 «ةفرعملاو ب لعفلاو « مسالا ركذ نم : اهيلع اوحاطصآ ىتلا مهتاحاطصمو نيرخأت لاو

 زبحلاو بصنلاو عفرلا نم : بارمعإلا باقلأو هزيوقلاو « لاحلاو ريخللاو ءإدتبملاو ب ةركتلاو
 نم : مهتالاعتسا ىف مهتنسلأ ىلع روديو «ممتارابع هب ىرجمن امم كلذ ربغو مزحلاو

 ثيح همالك لالخ ىف كلذ نم هل ْنَع ام جذل كلذ وحنو ارمع ديز برض مهوق

 . اهريغو تابتاكملاو عيقاوتلا ىف هيلإ جاتحآ

 «لكملا هب ترضي, ىذلا نازل ديز وهو : ةىوحن ةيصوف «في رعتلا»ىف لاق
 « لبالا حبّتسا مل هنكل تقرلا 1 امو للملا 4ريس نمرثك دقو؛ نآوألا

 دوسألا وبأال ددوسلاوذوم نومألل ديشرلا هريخ راتب ال منقول ىذلاهدلا .0٠0

 هؤاواو .عوفرملا ردقلاو « روثأللا َربلا وذ وهو . نونمملارَألاو ةقباسلا وذ هنأ ىلع

 بهاذلاو « مْرَحاَنِم هلثمل كسلا« فورعملاو . رورختنا هراقش ليدو 0

 ىتاا ةينبألا وذ وهو . ِمْزَدا الإ هدوس+- ابنم قبب مل ىتلا لماوعلا لكب حلاصلا لمع
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 اهبا غإ ىف تنل تمأب اهتريغ نإ كنإف ؛ اهظافلأ جراخمو اهبارعإ عم الإ اهيكحت

 ٌلضف كيلعو ةياكحلا كلت, نم تجرح ؛ نييدابلاو نيدّلوملا مالك رحت اهتجرخأ وأ

 امل لمعتسمت نأ كاَإف مهحلم نم ةحأمو ماوغلا رداون نم ةردان تعم نإو؛ ريبك

 نم اهجريو اب عاتمإلا دسفي كلذ نإف « انسح اظفل املريخت' وأ َبارععإلا

 درا سيرألاب .٠ ياو يتاطتسا بعلو امل تعط ىتا اهتلوص
 رسيأ رودحلا تاوذ نمو« حالملا ٌباوّشلا نمو «دهاوتلا بعاوكلا نمو «فارأقلا

 ناك اذإ نكلو «فلكت ةبحاص ةيراملا نكت ملام نهم كلذ للا حلمتس امبرو

 تنسأ اذاف ندا ةثبد تناك اذإ ءاثثللا نوحلمتس اك دلبلا ناكس ةمص الع نيللا

 ءامسأنب كلام ءاسنلاف ندللا حلمتسآ نمبو» : لاق. حالقسآلا كلذ مْمَس ثآبتكأو

 ياش للا ىف لاق

 "12 ننال اناء تخل رق 316 قع نطنمأ
 200 »2 02 هده ماع رع

 رو لروت عامسألا هيتس 2 امم وه هذ ثيدحو

 "قنا كلا 2و نبا ممليو تاس قلن

 مهئتسلأ تريغت نإ وبرعلانأ ئرت الأ ءاهلهأو دالبلا بسحب هلك كلذ ىف سانلاو

 مالكلا ضعب ىف بارمعإلا ةسقفاوم نم مهمالكوُلخي ال مهنإف مهادع نم ةطلاخغ

 لاق دقو . مهنم ةيدابلا لهأو زاجما برع اصوصخ ةيبرعلا دعاوق الع يرحلاو

 ؛ ةديج ةرابعو «ةنسح ظافلأو ءةقلَذ ةئسأأ ةنيدملا لهألو» همالكءانثأىف ظحاملا

 لا سلا ل مهنم رظنب مل ْنَم 'لعو شاف مهماوع ىف نحللاو
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 3 5 : 5 ع 2

 نمار أ لوك ٠ مهرعش ىف نيمّدقتملا ءارعشلا نم ةعامبل عقو نحللا نأ كج ام

 : نيمألا 520- ُْق

 00 داس دس اس سواد

 نوعا نحاطلا ىلا الإ +: توك نو نك ريحا

 ىنتملا لوقكو . بجوملا نم ىنثتسملا عفرف

 هم اس نرخ ريرك. َحَد ها دمس ه- 0 0-3 -

 ارمجم افخو ا-رس ادب تلقت * ةقان ىف ىتقان ةسه تبأرأ

 اريثعلا نودقوب ب موق ًابلط 1 |ماطوأ ىفْمْرا 0 تك

 اًرفْذَأ كس سلو هيف نانع ١ 0 14 0 ابتكر 02-5 و

 .اهتاكر لاق دقو ناكر الا امل سيل ةقانلا نأل «ةينثتلا ةلاح ىف عمفب

 باررعإلاب ماكتلا راص تح تريغت دق ةميلألاو .سانلاف اً دق نفل نأ ملعاو

 ىرحلاو « نامزلا ٌلاح هيضتقي ىذلاو : تلق ٠ اع حيصفلا مالكلاب قطنلاو ءابْيع

 ةيوبنلا ثيداحألاو «ميركلا ناءرقلا ىف بارعإلا الع ظفاحي نأ سانلا جاهنم الع

 تالسازملا نم بكي و «مالكلا نم نودي امو «عوجبملا مالكلاو رعسشلا ىفو

 هنولوادتب امم مهتتسلأ الع رئادلا سانلا نيب عئاشلا مالكلاىف نحلل رفتغي و ؛اهوحنو

 تكف دع مالكلا ىف سانلا ة 25 ترح كلذ لعو ؟ مهتابطاخم ىف هل نور واد مهيب

 وحتلا ىف تبتر ولعو هردق ةلالج عم ءازقلا نأ ىح تحب ةيفللا تريغتو هسا

 هنإ نينهؤملا ريمأاي بحي نب رفعج لاقف ؛ هيف نحل مالكب كتف ديشرلا لع اموي لخد

 عابط نإ : !نينمؤملا ريمأ اي لاقف ؟ يحي اي نحلتأ ءاّرفلل ديشرلا لاقف نحل دق
 اذإو نأ م ا ٌتظفح اذاف نحلل رضا لهأ عابطو ٌبارعإلا وُدْبلا لهأ

 هباّك ىف ظحاملا لاق دقو . همالكد يشرلا نسحتساف - تنحل عبطلا ىلا تعجر

 نأ كايإف بارمعألا مالك نم ةردان هللا كظف- تعم ىتمو»«نييبتلاو ٍنايبلا ”
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 ميلا انيميع لوصف هيب ىلإ نب لالب مل الجو ئوحتلا ربع نب :نئسيع ماج
 َبْهُذيَْأل” : ىضاقلا هل لاقف  هيلإ رظني لجرلا لعجو . ظافلألا ف قمعتيو بارعإلا
 . ”كيَجبحب ذصقآو هب لغاشتت الف بارعإلا هكرت نم هيلإ ْبَحأ اذه قح ٌضعب
 ! ىضاقلا هللا ملص”: لاقف هيلع ٌنيِدَف ةاضفلا ضعب دنعرخآ وحن ”ىوحن مضاخو

 مهارد ثالث الا ىه نإ !هللا كحلصأ هتلاو”: همصخ لاقف  “نامهرد اذه لع ىل

 اًةوقتم راحط ده هيقو اذهف + :* غرد هقيس نم كرت تانعإلا روهظل هنكلو

 برغي تاّررعإلا الغ :ةرادتقا ةقشلا باكلا ٌضفب ناك كاذلو اموُم هب تهشم

 « نحل تبارعإلا ف قمعتلا عم ضرع نإف « بري هنأ عماسلا ىلإ لحي الو همالك

 اكمل نم ةبرخسلاو هبحاص العموللا هجوتب َرَدْجأوء ةعانّشلا ىف بأ كلذ ناك

 طيطقتلاو قيدشنلاو ريعقتلا باعصأ نحل ناللا حبقأ .نإ» : ظاملاا لاق دقو

 قيرط الع نيلزانلا بيراعألا نَْح كلذ نم حبقأو » لاق . « مخفتلاو ةير وهحلاو

 هب

 ّ دجوي الو هنع ويعم ال وحتلاف هللا 'لعو . «قاوسألا عماجم نلف ةلباسلا

 : «رئاسسلا لثملا”ىف لاق ٠ ماعطلا ف حلملاك لبق اك هل وهو« مالكلا ]وست هلم

 هنأل هسفن هب لهما ىف حّدقي هنكلو ةغالب الو ةحاصق ىف حقب ال وحنلاب لههلاو

 رعاشلا مظنيم كلذلو ب مهعابتآ بجوف ةغللاب َنوةطانلا مو هلع اوعضاوت موق موسر

 داريإ ةضرغ امن |وامهارجم ىرحاام وأ لؤعفملا بصنو لعافلا مفر ب ةشارقو هرعش

 مل كلذلو : لاق. ةغالبلاو ةحاصفلا ةفصب نيفصتملا نسحلا ظفللا ىف نسحلا ىنعملا

 نكي مل ول عفرلاب بك ار ديز ءاجن لبق اذا هنأل : مالكلا سفن ىف احداق هللا نكي

 مالكلا نسح ىف اطرش وحنلا ناكل بصنلاب اك ار ديز ءاج لاقي نأب الا انسسح

 (بناو هتاساكب اعإ ةماقإ رعشلا ظن نه ضرغلا سيل هنأ نيبتف كلذك سلو

 عم روثنملا نم لئاسرلاو بطحللا ىف محلا ىرجب اذكهو ,ي كلذ ءارو سمأ ضٌرغلا
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 رظنلاو « هيف نيرهأملا ءاملعلا هاوفأ "نم قتلا ىلإ وحنلا ةفرعم ىف عجرم ا مث

 . نيرخأتملاو نيمدقتملا بتك نم كلذوف ةذمتعملا بتكلاىف

 نم رثكأ تاطسوتملاو تارصتخماو تاطوسبملا نم : وحنلا بتكنأ ملعآو

 ««لصفملا“:قرشملا ءاعببأ دنع اًبامزإو ةدمتعملا بكل نمو: ريصطا:اهقشأب نأ

 لييببتتلا# ::كللاه نزلا. ٍنتك نيءرصملا ذنغو . بساحلا ناكل ةيفاكلا#و شر شوا

 . اهريغو كلام نبا بتك نم كلذ ريغو ةيفلألاو ةيفاشلا ةيفاكلاو

 الهج ةيبرعلا ىماعتم لع نعطي سانلا رثك أ راص دقو: ساحنلا رفعج وبأ لاق .

 لْفّش هلأ وحنلا» » لاق ةرميحم نب مساقلا نأ نوم مب نوجتحي مهنإ ىنح ارتعتو

 1 باسملا .لؤأو لْغش هقفلا لأ نأل هل ىنعمال مالك اذهو : لاق «ىغب هرخآو

 اأو لاق. ؟لغش اهو نأ لجأن م مولعلا نيكرات سانلا ئرتفأ . مولعلا لئاوأ اذكو
 8 د

 وهز هيف راص هقّدح اذإ وحنلا بحاص نأ هب ديرب ناك نإ « ىغب هرخآو » هلوق

 سانلا ضعبىف هريغو هقفلا نم : مولعلا نم هريغ ىف دوجوم اذهف نحل نم رقحتسأو

 نإف لاحت مالك اذهف لحي ال ايف ّرواجتلا ىغبلاب ديري ناك نإ و ٠ اهووم ناكنإ و
 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةغل ىهو ناءرقلا اهب لزن ىتلا ةغللاب ملعلا وه اسمنإ وحنلا

 باّكلا ناكدقو : ليوط مالكدعب لاق مث . ءامملا لهأ مالكو ةنحلا لهأ مالكو

 ْنَم مهف لخد يح ءاساعلل ايظعت مهّأك أو وحنلا لع ف سانا َبغْرَأ ىضم ايف
 ْتَدَعيَو «باسحلا برعأ نم اوباعف ددعلا باب هيلع بعف مسآلا اذه قحتسال

 اهلبق ام ةكرحو (بتكرح فلتخت وأ ءاهلبق ام حتفنيو مضني ىتلا ةزمهلا ةفرعم مهيلع

 عضوم اذه سيل ءاجهلاب قلعتي رخنآ مالكىف : اهل ىنعمال فلأ ةدايزب هؤرقي نوبتكيف .

 رعقتلا كح هاكتسآلا ىف هكح نإف هيف ٌةغلابملاو بارعإلا ىف قمعتلا اًمأ .  هركذ

 ىعمصألا لاق ٠ هاطاعتب نمب نورَحسْسيو «هاناعتي نم نودي اوناك دقو + بيرغلا ف



 لوالا ءزملاا 1

 انلْغَس) هلوق نم ؟ اهذخأ نيأ نم ملءأ هللاو انأ لاقف ةحاصف كلذ نظو هعم نيح

 «ناعيرلاو ناحيرلا# بحاص لاق ٠ هسفت نم امهنم لك كحضاف ( انولخأو انلاومأ

 نأ يجي الو ءلوقلا طخ نم رفثيو نمللا لع بقاعي ءافلخلا نم هلقع توب نم ناكو
 ةيماقملا بطشخا ىف مهسوءر ىلع هنأ فقوي نأ الو « ةينادأبلا 'لئاسرلا ىف هب بطاخي

 فيكف «لاعفألا ماكحإ ىف باوصلا ناظم « لاكلا بَلْ مهّتِدْنأَف . هجولا وهو : لاق

 وهو ”ىبعصمْلا مهاربا نب قادتنإ "ىلإ هجو” : ىوحنلا مداقنبا لاق .لاوقألا ماكحإىف
 لئاسرلا الع هتك ىناقلت هسلجم نم تبرق املفءببسلا ام رْدَأ ملف ينرضحأف ريم

 "مو ! قاس | هنإ ”ىنخ توصبىل دال عرملاو مله ةباغ ىلع وهو مهارات نوم

 فيك لاق «هيدب نب تأكم املف « تعمسام عارف « قاحسإ ىلإ عجر ع ثبلتم ريغ

 7000 تاكلا نوتف دارأاع ينم الام لاك [اذهو وأ لاه لاما اذهو لاق

 ةظافب هبتاك نوعم الع قاحسإ لبقاف ءالام لاملا اذهو زوحيو لام لاملا اذهو هجولا
 «هيديوف ناك باقكبامبرو « زوجي اه عدو كبك ىف هجولا مزلا» :لاق مث ةظاّظقو

 مورلا دالبب وهو نومأملا ىلإ قاحبإ نرع بتكدق نوميمب اذإف ربخلا نع تلأسف

 باقكلا نم عضوملا الع نوماملا طف: الام ّلاملا اذهود» لاقف هيلإ هلمح الام كذو

 ةءارق ىف نمللا عضوم زواحجتب مل هنإ لاقي و ؟ نمللاب ىنتاكت هتيشاح ىف هطخب عّقوو
 ىردأال : لوقي كلذ دعب ثناكتلا نو ناَكف ؛ قاحمإ دنع ا بالا

 باك لع ءافلكلا ا فقوو ٠ ىتههنو ىو لع 0 مداق ناكف فيك

 الع ٌةبقاعم اًطوساذه كيتاك ْمنَق : هلماع ىلإ بتكف هظفل ىف نحل هيف لامع ضعبل
 هبلطف ٌةبغرلا تناك هبسحب و «لعلا لهأ رادقم اذه ناك : ىبحينب دمحأ لاق . هنحل

 باك ّضعب رصبأ واف يكف : «ناعيرلاو ناحيرلا” بحاص لاق ٠ للزلا نم ردجلاو
 سهاظ ملعلاو قمرلا ضعب ضانلا ىفو وه هنامز ىف كلذ لاق دق تلق . ؟ اذه انئامز

 , (ْثَلَح دق هم كلت) لاقل نحن اننامز ىلإ رمت ولف الإو «نومكم هلهأو



 8 ىثعالا حبص نم

 ! ىرضبلا ديعس ىبا رد هللو . “اماح متنسلأ اوعتم الف ناسالا لح بارعإلا#

 : لوقي ثيح

 يشل لااذإ هقوم ماو » يكلال ناَسِل ْنم طسبب وخلا

 نرسل مقم ىدنع اهّلَجاذ « اهّلَجأ مولعلا نم َتَْلْط اذإو

 نأ اه« مهتارسسو سانلا ءاربك ىف حيبق نيللاو ”ناعيرلاو ناخيرلا# بحاص لآق

 نمي هقحب ةبترم ىلإ هب قتريو ةلْفَسلا نم طقاسلا عفرب وهو ءرمل لامج بارععإلا
 ىنعملا ريغي نحللا نإفم اىنعملا دسف بارعإلا هحت. مل اذإ و لاق. هفنصو هطمت ٌقوف ناك
 ٠ هنم دوصقملا فالخ مماسلا مهفي ىتخ هذض نإ هب دارملا نع هيلو طظلللاو

 هلوسر رجب (ةلوسرو نيك يملا نم 0 هللا نإ أرقي ائراق عم ابارعأنأ ىور دقو

 باطما اَنِب رع كلذغلبف« ؟هلوسرنم هلا َىرَب وأ :لاقف نيكرشملا الع هفطع مهوتف

 دق نسحلا نأ الع . ةيبرعلا نسح نمالإ ناءرقلا ارقي ال نأ صف هنع 31

 امي ربت أرقو ٠ هئافملل كلذ مهف ”ىبارعألا لع بهذ دقو مسقلا لع زملاب اهأرق

 ةحتف لقنب رفكلا ىف عقوف .ىناثلا بصنو لقألا عفر ءاملعلا هدابع نم هللا اوني

 كلذإ هبنتف ! ادحأ ىشخيال ىلاعت هللا نإ اذهاي : هل ليقف ةحتف الإ ةمضو ةمض لإ

 هللا لوسر حتتفب هللا لوسر ادهم نأ دهشأ : لوقي الجر ”ىبارعأ عمسو . هل نطفتو

 بصنلاب ؟ كتاشام رحآل لجرلاقو. ؟ اذاملعفي لاقف تعنلا ىلع هبصن هنأ مهوتف

 فيك : فاما جيدا . ىهجو ىف رَظع لاقف هب نيش نع هلأسي هنأ نظف

 كاله ةيفيك نع لأسي هنأ مهوتف هلهأ نع لاؤسلا ديري وهو ماللا رسكب ؟ .كلهأ

 انيخأ نإوّتام انوبأ َّنِإ : لاقف هيبأ نب داي ز الع لجر لخدو .. ابلص لاقف هسفن

 ام كيطرمإ كمال هتحبضأ ىذلل :.دايز لاف  هلكاف اناا لاه ٠

 مخ هدسخ ءانولهأ دنع نم لاقف ؟تابقأ نيأ نم لجرل لبقو . كلام نم هّيعضأ



 لوشلا» ءورشسملا 0

 «هيأد هلعجي تح كلذ ىطاعتف ذخألاو «بارعإلا قرطو وحنلاب ةفرعملا ىلإ جاتحيف

 هىلق ُلاَقَم هب ٌقلطني و « هناسل الع َروُديو «هركف ف ٌبارعإلا مسقريإ : هنديد هريصيو

 نم نأ اذإ هنإف . هترابع نم ةريصب ىلع ٌنوكي و « هتيم نع رهولا هب لوز و «هماكو

 همالك ةقبط تمدهنآو«هب ىأام نساحم تبهذ «همالكىف نحو ةيترالعأب ةغالبلا

 ل أو هو :«رئاسلا لثملا” ىف لاق ٠ هلهج ٠ دنع هب فقو و «هنسحام عيمج ىنلأو

 لب : ال مع لكب لب ةصاخ ملعلا اذهب اًصتخع سيل هنأ لع ؛ هتفرعم تابثإ ىغبذي ام

 بحاص لاق .٠ نمللا ةّرعم نمأ ”ىبرعلا ناسللاب قطني دحأ لكل هتفرعم ىغبذي

 نوني مسيو هيلع هللا ىلص ىبنلا دعب نودشارلا اللا لزي ملو “ناميرلاو ناحيرلا“

 ٌلحلاو« مولعملا ناكملاب نيّدلا نم ىه ذإ ءايينعمل ةياعزلاو اهظّفحو «ةيبرعلا ملعت الع
 نمنو 6 هنع هللا ىضر باطما نيرمع باتي اناتأ» : ىرهملا نائع لاق .صوصخلا

 ديزتو «ّلقعلا تبنت اهنإف ةيبرعلا اوماعت”: اهيف ركذيو «ءايشأب انرمأي َناَِرْدَأ
 د1 لا ايل أ ةيراعم يب دير نن دلال ناكو . « ةعووملا ف
 لاقف هدنع ديلولاو كلملا دبع الع دلاخ لخدف «ىنرقتحيو ىب تعي كلملا دبع نبآ

 كلملا دبعو «هرغصتسآو هللا دبع همع نا رقتحآ دق ديلولا نإ : ! نينمؤملا ريمأاي

 : دلاخلاقف  ةيآلا (اهودَسأ ةيرق اوُلَحَد اذإ كولا َّنا) : لاقو اهَسأر عفرف قرطم

 لخددقو ؟ىملكت هللا دبع ىفأ : كاملا دبع لاقف ةيآلا (ًةيرَق كلم نأ انذرأ اذإو)

 نإ : كلملا دبع لاقف ؟ لوعت ديلولا لعفأ : دلا> لاقف ال هتاسل ماقأ اف ”ىلع

 هاخأ نإف نحل هللا دبع ناك نإ و:: دلاخ لاقف نامل هاخأ نإف نحل ديلولا ناك

 , 3/3 عضوم اذ نسيل'ليوط ريتك مالك لا

 ؟ هناسل هب حلصيام ةّيبرعلا نم مّلعت ول كدحأ ّرضام“ : هيذبل اموي ديشرلا لاقو

 سآأ نب كلام مالكن مو. . “ ؟ هتمأو هدسبع ناسلكهئاسل نكي نأ كدحأ بسب



 ١ 1/ ىثعالا حبص نم

 ءاملعلا نم : ةيكرتلاب ملكتي نمل اهدتجو اهعارمأو ةيرصملا رايدلا كولم سوفن ليم اك

 « دهاشم مولعم وهام الع مهانعم ىف 7

 هل اه تيل ذكلم ]قة دراولا بشكل نأسنل فرعي نولي كايف ةنئاكلا اناز

 « بولقلل ابالجتس آو« سوفتلا ف اَعقو كلذف نإفء اهب ثدرو ىتلا اهتغلب اهنع بِيجيَو

 تباث نب ديزل ملسو هيلع هللا لص ىنل اور هيلع نال عالطا نع رسلل ا:

 . هيلع محو بتاكلا نم كلذ بلطو ٌرهاظ مّدقتام ىلع ةيناربعلاوأ ةينايرسلا لَ

 ةغللاك ةغللا كلتىف هب بّتكي لَ هلام امهدحأ نييرض الع ةيمجعلا تاغللا مث

 هب 2-5 هع املق ٠.١ لككل نإف؛ اهوحنو ةجنرفلا ةغالاو «ةيمورلا ةغللاو « ةيسرافلا

 مهياع بلغت نيذلا موقلا تا١ ىهو ءهب بتكي ملق هل سيلام ىناثلاو . ةغللا كلتف

 دالبب كلا كولم تاناقلا نم ُبّكلادرت كلذ لجألو ١ نادوّسلاو كرتلاك ةواَدَبلا

 .ىبرعلا طحلاب ةيلغملا ةغللاب كبزأ ةكلممب نآلاو ةكرب تيب ميدقلا ف فورعملا لاما

 تاغللا'امأ ."ىبرعلا طللاو نيرعلا ظفالاب نادوسلا َكلولم نع ةرداصلا بسكلا دزتو

 كولم نم ةدراولا بتكلاك : مهتغلو مهطخب درت مهمتك نإف امصخت مالقأ اهل ىتلا

 : تاغللاو ةنسلألا فالتخا !لع هصخي مق هتغلل نمم امهوحنو حين رفلاو مورلا

 ثيااتلا ع ونلا

 (نادصقم هيفو موحبلاب ةفرعملا)

 لالا نخضقملا

 ( هيلإ بتاكلا جايتحأ هو نايب ىف)
 عونلا ىف مدقت دقو ؛اهمب وقت نازيمو «ةيبرعلا ةغللا نوناق وه وحنلا نأ عازن ال

 ذئنيحو . هقافنإ زنك. هلاقم سو «بتاكلا.لاه سر ىه ةيبرغلا.ةغللا نأ لؤألا



 لوألا ءزجلا 5

 تاغالا مهي ناك ملسو هيلع هللا لص ىنلانإ ليق دق لب ىئادملا رمع نب دم لاق

 ُثعبب ىذلاب هللا نكي لو فاك سانلا ىلإ هثعب ىلاعت هللا نأل ايب رع ناك ناو اهلك

 ةمركع ىلإ هدنسب قاسو .ةيسسرافلاب نامْأَس ملك كلذلو « مهنع مهفيال موق نإ ب
 ممن لاق ةّيسرافلاب ملسو هيلع هللا لص هلل لوسر ملكت له سأبعُنبا لكس : لاق هنأ

 ٠ دفا اغرق هي ظا حس [طأ قب دمع لاق هتداسو هعسرد هل لاق نافاس -هيلع لخد

 ةيناريعلاوأ ةينايُرسلا ةباقك ماع اديز سمأ انإ سو هيلع هللا ىلص ىننلا نوكيف ذئنيحو
 . مهتغل ملعب هرمأ هنأ ال هيلع ةباتكلا ميرحتل

 لا ديما

 (ةيمجعلا ةغلا نم ٌبناكلا هيف فرصتام نيب
 هتياح ور قامتتام وه ةمجملا تاغللا ند هيلع هل ىغبني ىذلا نأ ملعا

 : قشر ةطانلا و

 لح رللنلا ناكول ةمجتلا نسلكلا ضم كلي ناس نوكك نايقي ةطاخفا انا

 قيرصملا زايدلا كوأح لع ةيكرلا فعللا تبلغ < نقيب رجلا, اضرفم عم نسع ناسل
 'لعرب بلا كاسل باغ كو « سرافو قارعلا دالب كولم لع ةيسرافلا ةغللا تبلغ امو
 جاتحيف كلذ ىف هل هيلع بلاغلا ناسللا ف كلم لك كسع ةيعبت عم برغملا دالب كولم

 نإ برقأ نوكيل هركسعو وه هب ملكتي ىذلا ناطاسلا _بنراسل ةفرعم ىلإ بتاكلا
 « كلذ نم هيلإ اوليام كاردإ ةعرسو « هميهفتو باطحلا مهفنم : هدصق لوصح

 ةقفاوملاب بيرقتلاو ةوظللا نم هل لصحي ام عم + هنم هتيدأت دصقي اه ةيداتو

 هسنج ريغ نم ناك اذإ اهسال هناساب هبطاخي نم ىلإ ليم صخشلا نإف؛ ناسالا يف



 ١ ىثعألا حبص نم

 ذيزملا كل ٌلصاوو «هيلءركشلا كعّروأو «كددع هنن نعأو «هفلس لقب ءانبقت

 . هيلع سقو كلذ لقأتف . عونلا اذه ىف ايفاك ابك كلذ ناك «هتحرب

 نقايقلا عونلا

 ءةيسرافلاو « ةيكرتلا نم : ةيبرعلا ادعام لكىهو  ةيمجعلا ةغالاب ةفرعملا)
 0 3 : م

 (نادصقم هيفو ايف ريغوع نادوسلاو« ةيرب ربلاو « ةيجنرفلاو « ةيسورلاو

 لوألا ديضقملا

 (ةيمجعلا تاغللا ةفرعم ىلإ بتاكلا جايتحآ هجو نايب ىفإ

 هكلا هيلع درت ىلا بتكلا ةغا ةفرعم ىلإ هلاك ىف جاتحي بتاكلا نأ اىنخيال

 « هكلم ّرسل نوصأ هنإف ءاهيلع نامت عالطا ريغ نم اهنع بيحيو اهمهفيل هريمأو أ

 . هدصاقم غولب ف ملبأو

 تبا نب ديز ىلإ هدنسن «ةاودلاو ملقلا باتت” ىف ىنئادملا رمع نب دم ىور دقو
 ءاشأ لع درب هنإ)) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٌلوسر ىل لاق : لاق هنأ هنع هللا ىضر

 ةياور ىفو ((امويَر شع سف اهم اي رسلا مالك لمتف هّمسخأال يايا مالكزم
 ءاهب بيك ناي هتاف ؟ةيئي سلا ٌنسْحتأ) : سو هيلع هللا لبص هللا لوسرل لاق: لاق
 هللا لويطر رع بح تكف انزب رثط ةيط قاتل اهم ال تلف

 ىل لاق : لاق «ةياور ىفو ( هيلع ٌتَدرو اذا دوم نك ملسو هيلع هللا لص

 يبات لع دوب نمآ ال هللاو إف دوب با لعت ديزاي) مسو هيلع هللا لص هللالوسر
 مهمتك هل ًارقأ تنك: هتقّذَح ىح هلة رشح كس: ىل اسف :مهتاخ تدل ١١

 ٠ ةينايرسلا لدب ةيناربعلا ةباور ىفو (بتكاذا بيج هيلإ اوبتك اذإ



 لقألا ءزحلاا ١

 دعاوق ىسرأ «ةسايرلاو دهعلا قيثاوم ىف داز ٠ ةدايسلا ةينفأ رمت ىذلا « نوميملا

 نساعأ دطو لسا نارا 2 نشل قو ( ةعفرا ساسأ تت «ةداسلا

 باسأ ”رمأ درت | لاح - مربأ «مزكلا ىعاوأ دبأ ءفرشلا ق ون الع دك مراكملا

 قثوأ «ةمجاجرلا و كحأ ةعاملا ىديإأ مح ؛ لكلا نال 1 «لوطلا

 ترّشابتف . ريا تامالع رهظأ 0 مالعأ رانأ «ةراهظلا مئاعد عفر ءالعلا دفع
 روش 2 هر

 7 هللا هلعح .ترشدتسا تي كح 6«تطشضغا <« ناذتحا 2 هب

 ءارصا ءانوع ءاريهظ ادرعس ءازب 3 0 ءاكرابم ءانوعم ءاديح اند ايت
0( 

 رود 220 2 ع هس

 نسا « مهجابتم كس ءرهرتأ ىنتقيو « هفلس 6-1 4 و از 0

 « مهوذح وذحت اي اس ىعسلا 3 مهتريس ريسن ءرهدصق عب ؛ م

 «كددع هب ّنعأو :قحرمر مسي  مهاعفأ طوني « مهتريصب صبت « مهقالخأ قلع

 «كقح ءادأل نأ هقفو ءةرر تا هللا هعفش « كلمأ ةياغ هيف كارأف كطرذ اك

 هب غلب «ءاقلا هل بهو «ةريشعلا هب نيز ٠ ا ع ع هلعج

 «ةليضفلا مام هل بهو ا 5 عيفر ىف هل نكم 1 بلاك

 باطأ «هتيؤرب كدعسأ «هتدئافب ك ب ل ه هيف كراجأ « هيلع ركشلا كءزوأو

 .هتمحرب ديرما كل لصاو «كلوشام كش كمم لا «هتيطسب كعّبم ءهب كّشيع

 ةكنب تنك ةدع بالا اذه ظافلأ نرم جرختسا نأ بتاككلا دارأ اذإ هنإف

 دايز ايف ةدايراف امضر اف تساط ةلت نمبهللا كل دق ::لاق اذإ < . لف دا
 ةديدجلا هللأ ةييرلنا علو ؛ةسارحلا كدنع همعن هللا كرك ءمركلا صسهوحجج ىف

 اري نملاعت هللا هلعج «هب ترشابتف « ةدايسلا ةينفأ رم ىذلا كرابملا دلولا « ةدجتسملا

 ههبشأ هايأ لقت سوماقلا ىف )١(



 دل ىئثعألا حبص نم

 عبارلا دضقملا

 (ةباكلا هوجو ىف اهفيرصتو . ةيوغللا ظافلألا ىف بتاكلا فرت ةيفيك ىف)
 الع ةفدارتملا ظافل ألا فّرَعو «ةيوغللا ظافلألا ظفح نم تك أ اذإ هنأ ءافخال

 ةباتكلا لإ رْطْضِب ىتلا ىناعملا نع ريبعتلا نم كمت « ىناعملا هب راقتملاو دحاولا اىنعملا

 لاهو « هدوصقم نع ريبعتلا هيلع لبسو ؛ ةتبابتملا ظافلألاو «ةفلتخملا تارابعلاب ابيف

 « اَّتكلا زنك ىف مجاَسُك اهدر وأ ىتلا ةلثمألا ىفو ٠ هبيترتو مالكلا ءاشنإ هيلع

 ىدبم و «كلذف قيرطلا نإ دشرب ام ةددعتم تارابعب دحاولا نعم لا نع ربعي ثييح

 . هنم دضقلا ىلإ ةلصوملا ةداحلا كولم لإ
 2 و 2

 : ىهو «كلذ ىف اهم ءاضتسد دولوم ةئنبتلا ىف هنم ةبتاكم ةخسل هذهو

 0 دم اا

 تك ةرجش ؛ اهقوررع تعصر ةمورأ ءاهسراغم ثباط ةسعبت نم هللا كاَعَج دف 2.
 ريصنع  همراكم تعاش ليهوج ؛هقئالع تكز لدعم ب هسبانم تفرش عرف ابوس

 3 بقا تبضلخ خس ؛ هرثأم تح لصأ ب ةدماحت تعاذ دبع ؛ ةعورل تنتس

 - هرم ريصتع 3 ملاحم ثالضف ٍلصأ ؛ ةيعاسم تع رج هرخخاقم نيرو نابت

 وم ىف سهام «مَكلا سدوج ىف ةدايز اهيف ةدايزلاف . هبقانم ترُثك ىمتنم م هنساحم

 ةلماش ةطبغ «ةداعسسلا ٌةلماك دمت «لامآلا ىوذل ٌةسسيفت ٌةربخَد «لاضفإلا ابا
 «رارحألا ىلإ ل ةطبغ «ءادعألا هيوتت رد «ءايلوألا نيود «ةشاّشبلا

 «ةيفاكلا ةيالولاب « ةيفاولا ةسارهلاب كدنع همعن هللا ٌلوتف . راطخألا قر جاهتبا

 نسما عافدلا «ليجلا مصل « ىعادلا ظافحلا «ىلاكلا عافدلا :رهاظخملا ةيافكلا

 «بيطلا َعْرَملا «كراسبملا دلولا «ةّدجيتسملا هللا ةبيس ربخلا ىنغاب و . ةفتاكتملا ةيفاعلا

 لنلا «ةّيكرلا ةلالسلا «ةرمشثكا ةرثلا «زاسلا نبآلا «حلاصلا دولا ءَّىضَرلا ليلسلا



 لوألا ءزسحا ن1

 ةاس ةزمهحلا تاشإب ةاءرملا ف مطوقك : هلهسل ةقاعلاو طسولا زؤمهفوأ نارام قرب
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 ؛ةو أ ءةكلاىف م هلؤأىف ةزههطا تبثت ةماعلاو لؤألا زومهم ريغ وأ ءاهفذحت

 هتلعفب داضلا وأ ءاهوكو ةفيظولاك ةمجعملا داضلاب هتاعفب ةمجعملا ءاظلاب ناكوأ

 ةلمهملا لادلاب هستلعفب ةمجعملا لاذلاب وأ «ةظين ةضيبلا ىف مهضعب لوقك : ءاظلاب

 ؛فيداقف ةنيفسلا نفيداحم ىف م وقك : فاقلاب هتلعفب يملا, ناكوأ «عارذلاك

 « ضي ٍر ات صيمقلا صير اَحَدف مطوقك : قوف ةانثملا ءانلاب هتاف ةلمهملا لادلاب وأ

 لهأ نحل نم ةّدِبن ةبيتق نبآل « بتاكلا بدأ ” ىفو عاذو عاش ام كلذ وحنو

 لشأ نحل ىف عوضوم ىبدوتلا لد نال ؟ ياللا ببن هبات قوما

 ٠ دصقملا ااه نم ريثك ىلع لمتشم بلع حيصفو « برغلا

 اهوَقتنآو باككلا اههنق[ ظافلأ ىهو ,«ةيباكلا ظافلألا  سماحللا ضنصلا
 ظاحلا لاق .٠ اهريغ الع ةقاشرلاو ةوالّطلا ىف امل اًريمتو اهل اناسحتسآ ةسغللا نم

 نكي ملام ظافلألا نم اوسمتلا مهنإف ءبّتكلا ءالؤه نم ةسقيرط لثمأ تيأراه”

 نأ , «رئاسلا لفملا * ىف يبنثألا نا 3 ف دقو. “انو اطقاس الو ءايشوح أرعوتم

 . اهوامعتسا ةقئار اظافلأ ابنم اوقتنآو ةخللا اولي رغ باكحلا

 « ةليبقلا ةّرش ٌُنالف حدملاف كلوقكءامسألاف : لاعفأو ءاسمسأ ظافلألا هذه مث

 وكنو هتريشع هردمو هتييتكا قلو هّسورأ ة ةنئاوقز ؛ اهتورذو ءاتاؤنو ءاهماتسو

 بارو «ٌتحّشلا لو ءدسافلا حلصأ : دسافلا حالصإ ىف كلوقك لاعفألاو . كلذ

 ءولكلا اًسأو ءرسكلا ربجو «تاتسشلا عمج و تلا مرو ءرّشْنلا مضو « بعشلا

 نمحرلا دبعل « ظافلألا باك * ىفو . عْدّصلا بعّسو « قتلا قكرو «قرخلا عقرو
 01 ل لا ا إو, كلذ نم ةيافك بشاكلا نع نأ
 . عنقم هيفام مجاَشُكل

 سوماقلا ىف مك ةغل ىه )١(



 "ضب يصب

 ١١ ىلئعألا بص, نم

 نيسشب نوتأيو «فاكلا نم ابمنوب رقي لُكَر لجرف نولوقيف لوألا نم سكعلا لع

 نولوقيف ىاثك ةلمهم داصب نوتأيو ءاوعّمُشا اوعمتجا ف نواوقيف مي ةمجعم

 نيب فاقب نوتأيو « رباز رياج ىف نولوقيف ىائك مب نوُثأ, و « طاّرز طارص ىف
 دجوب داكي الو ؛ برعلا نم هعام# نع ديعس نبا هلاق « ةدوقعملا فاكلاو فاقلا

 خيشلا كذ دقو .٠ .نييوحتلا بتك ىف فوصوملا اهلصأ الع اهب قطني نم مهنم

 : فلامرا لونك زعل رغوو هعي كلذ نايخ وبأ نيّدلا ريثأ
 حوتفم نوكي نأب هعضوم نع هريغتو .ةماعلا هيف نحلتام عبارلا فنصلا

 حوتفموأ ؛اهرسكب نفح ميما حتفب نيععل 1-3 تعب : ةزسكت ةتاعلاو لوألا

 روسكموأ ءاهمضب لوُبُق درلافالخ وه ىذلا لوُبقلاَف ملوقك: هّمضت ةاعلاو لقألا
 لقألا ل باهحتفب مدرد لادلا رسكب رهرذ ىف مطوقك : هحتفت 1 لؤألا

 لؤألا هومشم وأ ؛ اهمضن اش ءاذدلا كا حاسُلا ف مطوقك : همضن همضن ةتاعلاو

 لوألا مومضم وأ وعنف نوع نيعلا مضب روفصعلا ىف ملوقك : هحتفت ةماعلاو

 مطوقك : طسولا حوتفم وأ ءاهرسكب رفظ ءاظلا مضب نطلا مطوقك: هرسكت ةقاعلاو

 مملوقك : هحتفت ةقاعلاو طسولا رودكم وأ ءاهرسكب بلاق ماللا حتفب بآلقلا ىف

 سوسوم : ةثالثلافواولا رسكب دّودملا نيحاو سّوسملاريلاو ءسوُسَوملا لجرلا ىف

 عمج ددحلا ىف مطوقك هحتفت ةقاعلاو طسولا مومضم وأ باهحتفب دؤدمو 0

 ءاملا يفي ةفحتلا ىف ملوقك: هنكس ةقاعلاو طسولا كرم وأ ءاهحتفب دَدُج ديدج

 ةقلح ماللا ناكساب ةَقّلَل اف مموقك : هكرحت ةتاعلاو طسولا نك اسوأ ب اماكساب فت

 ءاهفيفختب ةيراع ءايلا ديدشتب ةيراعلا ىف ملوقك : ةففض ةاملاو اينسول ءاهحتف

 « اهديدحت ةيهارك ءايلا فيفختي ةيهارلا ىف مطوقك : هددشت ةقاعلاو اف اففخم وأ

 هلو ىف ةزمه تابثإب جايلهإلا ف مطوقك : هلوأ نمزمطا فنحن ةتاملاو 0٠

)0010 



 لو شرق ميغ ة ةغلب طالتخآلاو.رييغتلا . رم ةملاس مهظافلأ ُثيقبف

 . دل طاسؤأو «زاجا برع نم هوو «ناليع سيقوم ضعبو «ةناَّكو

 مهظافلأ تريغتف مجاعألا اورمان بيسإلا اديب فارطأ ىف اولح نذلا ىذلع

 'ئىطو «ةشيحلا ّدالب مهترواخ : دزألاو «نالوخو « ٌنادم#هو « ريمك : مهتطلاخت

 لهأ مهتروال : سيقلا دبعو « يمت ضعبو «ماشلا مورلا دالب مهترواجخل : َناّسَعو

 . سرافو ةرب زحل

 2 3 3 ري 8 5

 .٠ هوحو ةدع نم برعلا ةغل ىف لخدي رييغتلا لأ ملعاو

 نسا ع 5 بن” ةيريملا ةغالا ٌلهأ ١ حا د أهريغب ةملك لدن أهنم

 -ىملألا 1 حرش ىف ديشرلا ىضاقلا لاق ٠ ةرفطأا صاالل برعلا ةغل 14 ىو

 «ئث هنع مهْفيال ىح مدحأ لع ةمجفلا تبلغامبرو*

 انيش باطحلا فاكر يمح لدْبُت اك : رخخآ فرحب ةماكلا نم افرح لدْبَت نأ اهنمو

 نولوقيف انأك اضيأ ءانلا اولدبأ امبرو ؛ سل تلق كل تلق ىف نولوقيف ةمجعم

 « كلذ وحنو كم ركب ىف نولوقيف اهم ةدحوملا ءابلا ةعيب ر لدْبَ كو « كْلُق تلق ىف
 0 الع ىانغ ىف نولوتنف ةليييملا ةيببلاب ةلييللا كاصلا بربملا ضني لد كك

 برع ني مستو ّلات ّلاط ىف نولوقيف ٌقوف ةانثم ءاتب ةلمهملا ءاطلا مهضعب لد

 .رضأ رأى نولوقيف ةمجعم داضب قوف ةانثملا ءاتلا موق لدبب يو« اريثك قريشلا لهأ

 ناسف فو ء خلف خلا ىف مهضعب لوقي م ةملكلا ىف نيفرح نيب بقاعي نأ اهنمو
 هع

 ٠ تاهفص

 لاق. لب لكى نولوقيف ميك فاكب نوتأيف نيفرح.نيي:فرحب ىأي نأ اهمو

 فاكك ميج نوتأيو “ دادغب لهأ ىف ةريثك نب ا ىف ةغل ىهو ” : ديرد نبآ



 ١4 ىدعألا حببص نم

 تيطلأو ءهيواقألا نم اهريغو ؛ةلينسلا# ي وفاكبلاو نايتلونللاو هب رشألا ند

 ىقلا نؤمألا قهتكللذ ريف ىلا. ةدّيج ةلمج كلذ نم ؟؟ ةفللا هقف# قا تلا داو

 . هنم ريثكلا ةغللا هقفو بتاكلا بدأ ىف امم اهؤافيتسا عسي ال

 نْمْلألا ءاجرأ ةعستم تاغللا ةددعتم بنرعلا .ةغل نأ ملعتلو؛ هاغل تددعتام اهنمو

 «ايلارل لطَرو لطر ملوك ناتفا هبفام كلذ نف ..ةغل كلذ اهيواسُنال ثيحب

 فاقلا مضب مب لثم ثاغل ثالث هيف امو باهمضو نيسلا 3 م و اهحقو

 اهحيتفب متاخو ءانلا يسكب متاخو .ءواولا ةدايز و ءابلا مضب عوقرب و اهحتفب عقيو

 عطنو ءاطلا نوكسو اهحتفو نونلا رسكب عطل لثم تاغا عبرأ هيف امو ؛ ماتيَحو

 قادصو اهرسكب قادصو داصلا حتفب قادصو «نونلارسَكو اعيمح ءاطلاو نونا حيتفب

 لامّجلا 3 مطوقك تاغل سم هيفامو ؛لادلا نوكسو داصلا مضب ةقدصر ايما

 ملا حتفب لمشلاو ءزمهريغب لُماّشلاو ءزمهلاب لا «زمه ريغ نم نيشلا حتفب

 ءاهرشكب طاطضقو ءافلإ مضي طاطسقك تاذل تس ةف امو اكس لثدلا
 ءافلا مغب طاسقو ءءافلا سكب طاتسفو « ءات ءاطلا لادبإ و ءافلا مضب 1

 را حتف 2 ين عبس هيف امو ؛ ءافلا رسك طاسفو 0 ديدستو

 حتش عبصألاك تاغل رع هيف امو ؛ اهرببكو اهو يملا حت عم اهرسكو اهمضو

 قو: عوبصأ رشاعلاو اهرسكو ١ عضو ءابلا حتف عم اهرسكو اهمضو ةزمها

 طا" اذه نم هلم « بتالاا

 تعوق بف ةسرالا ةبهالا نأ ملعآو ٠ ةغالا نم حيصفلا ثلاثلا فنصلا

 ةتجللا قاد هدمتغا ىللا» مهتلسلأ فالتخآو برعلا عؤنت بسحب تفاتخآو

 دالب طاسوأ اوُلَح نيذلا مهو « برعلا ءاحصُق هب قطنام كلذ نه ةيبرعلا ةذباهجو

 مجعلا دالب اوبقاصي ملو.« ةطلاخم ريثك ممألا نم مهاوس نم مهطلاخي ملو « برعلا



 لوألا نيبحلا ١4

 سف رفاحلاوا «ناسإلل رُفظلاك ىنعملا ىف ةهماشملا عم هؤامسأ فتغتام اهنمو

 اذه ئرحي اهو «عابسلل ناو « ريعبلل مسْنَكاو «رقبلل فللاو ب رام او لعبا
 ٠ هنم رفاو نح ”ةغللا هقف” ىفو . ائرحلا

 سأكهف لاقبال سأكلاك هلا وحأ فالتخاب هفاصوأو هاسعمأ فلتختام اهنمو

 ىهف االاو ماعط اهيلع ناك اذا الإ هدام 0 «حدق رهن الاء فاش * هف ناك اذا الإ

 وهف الإ وصف هبفو الإ 1 الو 1 الاو اي ربم ناكاذا الإ مق الو «ناوخ
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 ٠ هنم ةلمح «ةغللا هقف” ىفو «كلذ وحنو دخن

 رقألا ذإ هضايلا ارق رمقلا ةيسنك ءامسألا ابنم ىلا ىنأ لوصألا ةفرعم اهنمو

 رمقلا سمشلا ةردابل رذبلا هلل رهشلا نم رشع عبارلا هليل ةيمستكو ؛ضيربألا وه

 ةيمستكو ؛ ذب هل لاقي مات لك نإ ثيح نم ذقنيح هئالتمآو هماّقل وأ «عولطلا

 ل" نتاكلا تبدأ ىف ؛ كاذ وحنو مَلَط اذإ مج موق نم ًادخأ ء اجيت رجتلا

 ٠ كلذ نم

 وهو ١١ مهتغل ىف هدوجو مدعل «برغلا ةغل قفو الع مرجعا هب تقطنام اهنمو

 باصفلاو لادلاو فاّردصلاو ؛ نناولاو .لالدلاو :قاسلاو. فكلاك  برعملا

 . فاك كلذ نم ءزجب «ةغللا هقف” ىفو ؛كلذ هبشأ امو راطيبلاو

 « مهْردلاو «رانيدلاو «ريمتلاو «روتتلاك ؛ ةيسرافلاو ةيبرعلا هيف كرتشام اهنمو
 : نم ةلم اهيا "ةئللا ةقفاثا ىو ؛كلذ هيشأ امو «نوباصلاز

 «زوكلاك ةيمجحلا ةيللا نم عبتفلف ةلاتنتآو ةينزعتىلإ برعلا رلغِضاام انو
 « جابر يزلاو  جاككّسلاو ؟ةينآلا نم اهريغو « قّبّطلاو «ناوُناو ء«تّسّطلاو «قيربإلاو

 اهومنو «نيبجنكسلاو «بالحلاو ؛ةمعطألا نم اهوحنو «باذولاو ءجابطلاو

 لصألا ىف اي ل هلوق )١(



 هوقو ءةقافلا نم بارتلاب ٌتقصْلَأ ىأ « كادي تبر ” ملوقك «ءاعدلا ةقيقح هبا

 0 ا ا ا ا

 ١ 6/ ىثئثعألا حبص نم

 هقيمتو مالكلا نيسحتل هعضاوم ىف هعضو رم نكمت كلذ بتاكلا فرع اذاف

 . كلذ نم ةذبن «بتاكلا بدأ“ ىفو ؛ةلباةملاو قابطلا ىف

 نوديري نارمقلا مطوقك : بيلغتلا ليبسالع اقإ ثم مهمالكن م درو ام اهنمو

 َبَهَذ مطوةك : ةقيقحلا لع امإو ءرمعو 5 انأ نونير نارمتلاو ةرقلا»

 كوديرب « ناديدحلا وأ ناولملا هيلع فاعاو حاكتلاو لكألا كوديرب « نابظألا هنم

 . هنم فرط اضرأ «”بتاكلا بدأ قو كلذ وو (راهلاو لل

 و 8 0 رخ 3 :

 - 0 ره 12 : - -ِ م 0

 نيب نوكي نأ وهو « ضمغلاو ئولا مث ؛ ساعنلا لقث وهو « نسولا مث ب مونلا ىلإ

 وهو «ءافغإلا مث مْوَقلا مالك عمسن تنأو مونلا وهو ءَقيِفْعَتلا مث بناظُقلاو مئانلا
 و 1 : هه 2

 ؟ لب وطلا مونلا وهو «داقرلا م 2 لياقلا مونلا وهو 3 عاجلا مث م فيفخلا مونلا

38 5 0200 
 « كلذ هبشأ امو «مونلا ةشأ وهو «خيبستلا مث ؛ قرغلا مونلا وهو « عوجُملا مث
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 . كلذ نم اص ردق ”ىلاعتلل «ةغللا هقق” ىفو

 لطانبا“ مطوقك ءاعدلا ف هبأب ىلع امإ : ءاعدلا دروم مهمالك نم دروام أبنمو

 مَدَقلا ىف جرحت ةحرق ىهو «ةفاشاا رثأ بهذي ام هرثأ هللا بهذأ نوديرب “هنت هلل

 1 1 0 : ْ دصقي ل وأ مشتل هداوبيف ىأ 9 هان لا دانأت مطوقو يدلك
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 نمد قو . ءاعدلا هاد رودصق,ال مشو 2 ماغرلاب هقصلأ ىأ «هفنأ هللا مغرأ“

 .: كلذ نم لح «باكلا

 . مسانلا لامهإ نم وهو لصألا ىف هلمهأ )00(



 لوألا ءزجلا| ١

 ثنؤملا فضَو ْنم نإف اضيأو .اهوحنو ةطبلاو ةماعتلاو ةماَملاو باو ةلخسلاك

 لوعفم ىنعمب ناك نإ هناف : ليعف ةغيصكرآ لي وأت رابتعاب ءاملا 200

 لاقيف : هنتؤم نم ءالا تفذح بوضخم عب بيضخو لوتقم ىنعم ليتقك

 ملاع ىنعمب ملك ل عاف ىنعمب ناك نإ و« كاذ هبشأ امو بيض كو لق ةأرما

 سلا ىلعو ٠ ةميحّرو ةميلع هيف لوقتف : هدم ىف ءاهلا تبنت «محار ىنعمب محرو
 وعم روكشو روبص هما وحن ءاط ريغي ناك لضاف ىعمب ناك نإ هناف لوعق كلذ نم

 «ةيواحملا ىنعمب ةبوُل اك ءاىللاب هلنؤم ناك لوعفم 'ىنعم ناك نإ و «ةكاش ةرباص

 ءاه ريغب نوكي روكذلا هب فصوي.ال امم لعقم ةغيصو ؛ ةبوكرملا ىنعمب ةبوكرلاو
 افُصو نوكيال امم لعاف ٌةغيصو ؛ ةعضّرم اولاق ّلعفلا اوذارأ نإف « عضم ةأ ماك

 نوكي امم ءالا تفذح امي رو «لماحو قلاط ةأ سما وحن اضنأ ءاه ريغب نوكت ركذمل

 حيصف*و ”ننكلا بدأ” ىفو .رقاع ٌلجرو رقاع ةأرسما لوقتف اعيمجب ثنؤملاو ركذلل

 ساق لآ هل رن ةماوق هلل ول سلا بشك قم كلت نم تل" ناسب

 زمحلا رابتعاب دحاولا ظفللا ىف فلتخي دق 'ىنعملا نإف زومهملا ريغو زومهملا اهنمو

 دزغاكلا ٌتُواِبَو «رمه ريضب نئيحلا تيب ءزمملاب عاتملا تابع لوفت اك : هتدعو
 ةزمه ريغب نزلا نم ىف لوقتو .زمه ريغب ةرحئافملا نم انالف تيزراب و «ءاربإلا نم زمهلاب
 ةدحاولا ةماكلا ىف همدعو زمهلا ءاج مرو . كلذ وحنو هيف َقر اذإ لبحلا ىف انَرَو

 نكي ل ايف : كلذ وحنو زمه ريغ نم ءايلا ناكسإب تبشو زمهلاب تّنش لوقت اك
 نيرا“ ايتلا بوإت# ىو ءةباقكلا ىدرظأ قلق هعضا ومو زماملاب افراغ بتاكلا
 . كانا رن

 ردي ماا نوديرب او صل مطوقك |+ ودم برعلا مالكن م درو ام اهنمو

 ,كاذوهنو دبل بازتلا رَدَلاو فورعم رج اف ءردملاو رجا ملوقكو ءائرثلا ملا



 د 5
1 

 ١هه ىشعالا حبص نم

 مدقلا لالكل امَللاو ء ضرألا ئدتو دول ئدنلاك دودمملاو روصُفَلا اهنمو

 ؛ كلذ وحنو «ءانفلا كضل ءاقبلاو 0 2 كيفلل ءامسلاك دودملاو ؛رفاخلاو

 بنتاكلا هيلإ جاتحيتو ٠ امهبشأ اند املا ءانلاك امي فقلاو ةماست كان

 هنإف ىولا ظلك رصققلاو ملا رابتعاب .فاتخت ةلالدلا نأ اهدحأ : هجوأ ةثالث نم

 ىناثلا .:ضرأللاو ءايسلا :نيباهي يعمد ناك ةمءنإ و ىسشلا عوقب ىلع ناكر نإ

 ةلاح ىف ءاي ةداي زو مفرلا ةلاح ىف ةباقكلا ف واو ةدايزب فيضأ دودملا كا اذإ هنأ

 نيعاتم نا ولو ؛ءاي الو واو ةدايز نإ جم ملروصقملا فيضأ اذاو ء«ضفللا

 املَوأ رك اذا هنإف «ءالقلاو ءالبلاك دعب ام ر. هتاكرح ضعب هبف زاج« 1 ّدملا هيف

 اذإو دم ففخ .اذإ هّنإف ءالقابلاكو ٠ فلألاب ابتكو ادم حتف اذاو ءايلاب ابتكو ارصق

 «بتاكلا بدأ” ىفو « هتعانصو ارصاق ناك كلذ بتاكلا فرعي مل تف رص دْدش
 , ةلمح كلذ نم

 نم ريثك ىف ثيأتلاو ريكذتلا رابتعآب هلاوحأ فلتخت هنإف ثنؤملاو ركذملا اهتمو .
 ثينأتلا تامالع نم.ةمالع هيفام امهدحأ : نيب رمض الع ثنؤملا نأ كلذو .رومألا

 ةروصقملا لألاو ارح ومن ةدودمما ئلألاو  ةحلطو ًةزمح وحن ءألا ىهوب ثالثلا

 « ضرألاو « ءامسلاك : عامسلا نم ذخؤي امناو هيف ةمالع ال برضو .٠ الح وحن
 ثيناتلاو ريكرذتلا هبنف زوجي اهيهنم ناك نم راو ءاهببخأ امو «ترطان : سر

 برعلا نم:نإف ؛اهبمشأ امو «ناطلسلاو «ناسألاو . ىنوملاو «ليبسلاو «قب رظلاك

 اه _اميح قنألاو ركذلا الع ثينأتلا ظفل عقو اب رو . هني نم مهنمو كلذ ذي نم

 . مسانلا لامها نموهو لصالا ىف هلممأ (9)

 ثلاثلا هولا ل# ودو موهفم ريغ ىز م« وهز لضأإلا ىفاذك 0 امم ناك ولو هلوق )0

 معلا إو ألوالا وهو ىبعملا لإ عجز نأ اا أم مفرعم ىلإ ىعادلا نأ هلصاحو ختانلا لق نم طقس ىذلا

 . لمأتف طقاسلا ثلاثلا ودو مءرلاو قطنلا ىلإ وأ ىناثلا وهو ةباككلاو



 لوألا كحل ١غ

 ريس

 مكذأ بينج امضراعي فرح 5 يلب (اهتزواج ةيكو

 ةراعتسا مهدألا بينحلاو م ةقانلا ةينانا ةينثلابو «ةبقعلا نلوألا ةينثلب دارأ هن
 ذإ «ةقانلا نم سينجتلل قفوأ ةبقعلاو ةقانلا الع اهعوقو ُثي> نم ةينثلاف . اهلظل

 بتك امهيلع مالكلا لحيو .سينجتلا هتافل قيرطلا ىه ىتلا ةينثلا عم ةقانلا ركذ ول
(1) 

 . اهوحنو هقفلا

 دسألاك :لصألا هعوضوم الع لادلا ظفللا ىه ةقيقحلاو . زاحن او ةقيقحلا اهنمو

 هل عوضوملا ريغ هب ديرأ ام وه زاحنلاو . فورعملا ناويحل راملاو « سرتفملا ناويمل

 ديلبلل راماو ءامهنم لك ىف ةعاجشلا ةقالعب عاجشلا لجرلل دَسألاك «ةغللا لصأ ىف

 ةراعتسالا لإ اهقئاقح نم ظافلألا لقتل هيلإ جاتحيو ؛امهنم لكىف ةدالبلا ةقالعب

 8 ةغللا لصأ ىف اهنإف كيلاك « ةبسانملاو ةقالعلا نم امهنيب, امل ةياثكلاو ليثفتلاو

 ان يم ةنسلاو انا: قروظت ةدقلا نإ ثيح نم ءازامم ةمعنلاو ةّوقلا لع ت تقلُطأ

 ةاهانعم قامو هقفلا :لوصأ .انهك د: لحو

 ئرخألا هيلع عقتام ةضاإع اهنم ةظفا لك عقت ىتلا ىهو ةّداضتملا ظافلألا اهنمو

 وحنو «ماربإلاو ضقتنلاو « قّئرلاو قّيَلاو ءشغلاو ةحيصنلاو « ةنايملاو ةنامألاك

 ئثلا لباقم لعفم بتاكلا طلغ ارو دادضألا لع ىنببام اريثك مالكلا نإف كلذ

 نذللا قابطلاو ةلباقملا َنْم هدضقتيام تاوفو 6 ةتعانص قف صقتلا ةمزابف هد ريع

 ةلمجب ساحننلا رَفعَج ىبأل « بّمكلا ةعنص ” ىفو . عيدا عاونأ نسحأ نم امه

 . اضيأ هنم ةديج هلم راك حتفلا أل بّتكلا تك ىفو «كلذ نم ةحلاض

 يلق زقلاو ئططالاو وون لل نؤطاك دع أو مساب نيداضتملا ةيمسسنا اهنمو

 هيلإ جاتميو . كلذ وحنو « مادقو فلكم ءازوو «راهتلاو ليل حرصلاَو ءضيحلاو

 . كلذ نم ةلمح «بتاكلا بدأ” ىفو . اههف سلا عقب ىلا قئاقحلا نيب زييمتلا

 ..هقفلا لوصأ بتيك هلما (1)



 ١7 ىثعألا هد

 ءامسأو ءرمعاو لديصلاو 6 ناللاو املاك : ةعرشألا ءاعتاو + ةخيطأللاو ةعوترمملا

 ءامسأو ؛ اهريغو عوردلاو «ماهسلاو «ئسقلاو « حامزلاو «فويسلا نه : حالّسلا

 ءامسأو-؛تالآلا رئاسو ةينآلاو «ةعتمألا ءامسأوب اهفالتخآ 'لع بايثلا نم : سابللا

 ىرجيام لك كلذكو .اهبيشأ امو «نارفعزلاو «ةيلاغلاو ءّدنلاو «كسملانم : بيطلا

 غبصأ نبآل “ةبقعملاو ةبهذملا*”و« ىبادجألا نبال «ظفحبلملا ةيافك”و. ئرخلا اذه
 ىلاعثلل «ةغللا هقف”و ةبيتق نبآل «بتاكلا بدأ“ ىنو . كلذ نم ريثكلاب ناتلفاك

 . كلذ نم رفاولا ءزملا

 .هربغو هي وتسردنباك اهفي راصتو لاعفألاف فيلأتلا لإ ممتيانع نورخآ فرصو

 ىئمَتَغ رصلا لبقم خيشلا انيرصعلو ؛ كلذ نم رفاو ءزح « بلعث حببصف ” ىفو

 ٠ احوضوو أعم هيلع هيف داز باك ”ىوحتلا

 ةعستم ةريثك عورف ىهو «ةفا:لا ىناعملا ىف ةبعشتملا عورفلا  ىتاثلا فنصلا

 2 لكمال اكلا ناك نإ و ترام ان داكيال ؛دصاقملا ةشابتم فاجن

 . هكرت هب نسحي الو ءابنم ئش

 فالخ ىلع هنم ةماكلا ظفل لد ام وهف نيابتملا اهأف . فدارٌبلاو نيابتملا ابنم

 هيلإ جاتحيو ؛ضرعلاو لوطلاو «ضايبلاو داوسنلاك « ىرخألا ةماكلا 3 تاداب

 دراوتملا وهف فدارتملا امأو . مالكلا قاطن عاسنال ةفلتخلا ىناعملا نع ريسبعتلا ىف

 صوُقلاو ةينثلاو ء سرتفملا ناويحلل عبسلاو ديس ألك دحاو ىعسم )لع ظافلألا

 عضوم ىف هيلع مالكلا قيض دنع صاخلل كلذ ةفرعم ىلإ جاتحيو . كلذ وهنو «ةقانلل

 ةرقفلا رحآآ ةلصافلا ةياعر وأ « رعش ىف اهنز و فالتخآ و أ اهرصق وأ ةظفل لوطل

 : هلوقف ا« ضعب لدب ظافلألا ضعب داريإ ىلإ هبف رطِضي امم كلذ ربغ وأ «رثنف



 لؤألا ءزنملا او

 ركذ ىف ذخأو «شيشح هل ليق اسناي ناك اذاو ءالَخ هل لبق ابطر ناك اذإف ءهسنايو

 « .انيلع ضْرعلا اذه ٌدَقتيل” مصتعملا لاقف ب هجيه نإ هلاهتك 1 ىلإ هئادتبآ نم تابنلا

 ٠ هرزوتسأ 11 هب صغ م

 « هنأش مهأ نم ىه ىتلا بتاكلا " دواولا رومالا هم نين رقلا ةفرغم نأ نه ذقن

 «”ىرهوملا حاحصك«هيلإ ةعجاز مشو ةفئضملا ةغالا تحك لقال ةدفالم هاو

 ةيكخيم داكت ال انلا نافاضملا نع اهنيك نسزاف نأ قدغو فاكيش نبأ ضو

 .اقيقحت اهأكأو ءاعم اهُرثَك أو «ةقيرط اهلثمأ كحلاو ءاّدخأم اه رقأ حاحصلاو

 ءامسألا ركذ الع راضتقآلا لإ كلذ نم ةيانعلا نيفتصملا رم موق فرص دقو

 لاجرلاب كلذ نم ص تحيامو « ةمومدملاو ةدومحناءاسنلاو لاجرلا ةقاضفلاا ”كتاموألاو

 اهودعو ءاهريسو ءاهئانسأو ءاهتايشو ءاهناولأو ءاهئاضعأو « ليحللا فاصوأو ؛ ءاسنلاو

 لوغولاو ءابظلاو عابسلا نم : شوحولا فاصوأو ؛اهنم ثانإلاو روكذلا صخمي امو

 ثاّقِبو « ةديصملا رويطلاو ةدئاصلاحراوحلا نم :ريطلا ءامسأو ب نيبشحولا رمخلاو رقبلاو

 تايحلا نم : تارّشَخلاك ماوملا فاصوأو ؛دارحلاو لُحنلاك هراغصو « مراكر يظا

 ؛ راظمألاو حايرلاو لحلب ءامسلا نم : تأ وللا فاصوأو ؛كلذ وحنو غزولاو

 ءامعإو + كلذ ويغو ةنسلا لوصفو ريشا تاقوأو' + زائلاو للا تاقوأك ةتفزاإلاو

 "ثابنلاو ؛بتعلاو لخنلاكَىئاتسبلاو «كارألاو خلطلاك ىّربلا رجشلا نه : تالا

 «راّققلاو ىراربلا نم : نك امألا ءامسأو ب ئعْرللا عاونأو؛م فقل حيشلاك ىربلا

 ضايرلاو ؛ 0 نويعلاو راهتألاو راحبلاو هابملاو ء راجحألاو لابحلاو لامزلاو

 تاجرختسه رئاسو ؛اهوحنو تيقاويلا نم : ضرألا_مهاوج ءامسأوب ةينبألاو ٌلاَحأ
 واقللا نم ريا تليجرتستس) فارع قرم امون صاصْرلاو نماستلاك « نداعملا

 ةمعطألاو « 2 ارملاو توا نم : تالوكاملا ءامسأو ب اهريغو ناجرملاو رينعلاو



 ١١ ىثعألا حابس لم

 .”بيرغلاب حل حملا تلّسوت” ”ىممصألا لاق دقو .'لهاكلا ٌرعشلا اًهسال فولأملا

 نأ بم هاف لتتاكتلا هنن قفني مل.نإو بيرغلاو :«ناعيرلاو ناحيرلا* بحاص لاق

 ندازن نشر ةبطخ وأ رعش لالخ ىف ةظفل برف ؛ فرشتس و هبلإ حطت و عب

 َج 0 57 اهنم رد_صلا ىف قب « كل حتت نأ نود داعم تق نإف « ةياكحوأ

 باع دقو . لايظل ل2 تيضرو:كاؤبلا نع تيعو لس دا لاؤسلا نإ

 ؟« نيتها نيهللا نسا د تع دقو“ : نود بفصو ىف بتك الجر ةبيتق نبأ

 اولاق هرهظلا ضان: مل كي هللا م نيتفشلا ضايب ىف تاق الم : هل ليقف
 ا

 هوجو نم اموق َمَدو . رهظلا نه ماهَجام نيتفشلا نم تاهّج امنا : لاقف «ىرذدتال

 ع مف قرا بويع وو اذنف سام ىف مهعم عمتجآ هنأ يناكلا

 بيرل الا نيب الو « عدلا فنحلا نيب الو « عوكلاو كول ني

 0 لي داق ناكل نم ل نم هبحاصل ئزحأ ماقم ٌىأو”

 : هلانحتمم ةفيلمللا هل لاقف "لكلا هنعرثك ارطم ًآنرطم هيف باك موي هيلع أرقف «هرسسل

 . هنعزم + لاق ؛ يردأ آل: لاق مث هانز هرج تاو ا ؟ءلكلا امو

 مدتعملاوه ةفيلملا اذهو : بتاكلا بدأ ةمدقم حرش ىف ىجاجزلا مساقلا وبأ لاق

 رصبلا فيعض مصتعملا ناكو «هيلع ضرعلا دّقتي ناكو ءرامع نب دمحأ بتاكلاو
 : لاق ملح د هلاسو بالا راع نب دمحأ هيلع أرق املف ؛ةيبرعلاب

 انم برقي ورم لاق مث ب شاع ساكو تينا ةئيلخ نوجا رمل

 رادلا ةمرهق 1 فقي ناكو «تايزلا كلملادبع نب دمحم ناكم فرُعف رادلا باك نم
 كفو

 -- هلك تانتلا : لاق ؟ هلمكلاام هل لاق ءهيدن نيب لثم اماف « هصاخشإب سهأو

5 5 ٠. 
 ) )1اهيسنا ىلا مدقلاوأ فكلا بلقني ىتح لجرلاوأ دا نم غسرلا جاجوعا.ةلمهملا لادلاو ءافلابوه ٠

 ا فيحصت وهو ةمج.ملا لاذلاو فاقلاب عذقلا لصالا ىفقو . سوماق

 ) )0راتخلا ىف ك لخد باب نموه



 لقألا ءزجلا 6

 ىناشلا دصقملا

 ( ةغللا ىلإ بتاكلا جايتحآ هجو ىف )
 تيح نم ؛ هقافنإ ُرْثَكَو « ةفالك و «بتاكلالام ناره ةغللا نأ ةب هال

 لوط نإ جانحب ذئنيحو ؛ ةباككلاب هيف فرصتلا ع ىتلا ىناعلل ُبلاوق ظافلألا نإ
 «تفورملاو لاعفألاو ءامسألا نم : اهطئاسن ةفرعمو ءوطَلنا ةعسو ءاهيف عابلا

 ءاطاح ىف اهلاعتسآ الع كلذب ردتقيل : ةيفحلاو ةضاطلا' ارتالد هز فرصتلاو

 روصلا نرع ةرابعلا ىف عسوتلا ىلإ لبسلا ديو ءاهب ةقثاللا اهعضاوم ىف اهغْضَو
 هل حيتقتيو « ةرابعلا ىف ُلاَلا هل حسّقْتيو «قاطنلا ٌقاطن هيلع عسّميف هسْفت ىف ةمئاقلا

 الع رهظتسيف ؟ هنْعَت لإ ةرورضلا وعُدتو « هفصو نإ اتي امف فاصوألا باب

 ازمملا قمن هن ىف ةئماك ٌتناك ناو ىناعملا ذإ ءهصابو هرذن اع نطو « هيشني ام

 الع هرادتقآو « ظافلألا نم هلظمت روت نم اهتنابإ و اهزاربإ 'لع ائوقي (منإف اهنع

 نمضي مل ةبيتق نبأ نأ كيهانو  ىناعللَندجهملا اهريركتو اهلخادت َنمأيل : اهيف فرصتلا

 .ظ ماتا رفطح ابأو ءءاجحلا نمزيسبلا رزنلا الإ ةغللا:ر يخت ”بتاكلا ندا” هناك
 هباك ىف دز مل مجاشك حتفلا ايأو ؛ ةغللا نه ارفاو ارب ©« يراقكلا ةعانص ” هناك ئ

 .اييكر ةروصو ظافألا لك ذ الع بالا زنك *

 ثكلاثلا دصنملا

 - (فانصأ ةسم ىلإ هنم دوصقملا عجرب و ؛ةغللا نم بتاكلا هيلإ جاتحيام نايب ىف)

 ةنسلألا الع رئادالو« لاعتسآلا فولأع سيلام وهو. بيرغلا لوألا فنصلا .

 «ةيوبنلا ثيداحألاوء ميركلا ناءرقلا نم ىناعملا جارختسآ الع ةباكلا راَدمْنأ كلذو

 الع رعشلا ىف امنه ٌبيرغلا بلغ امير لب ؛بيرقلا نعوُلَحت ال اهظافلأو ؛ رعشلاو



 ايذاء نول ياللا يح

 2 مااا ل

 | ىثعألا حبص نم

 امنأ «باّمكلا ةعانص”ىف كح دقف «تاغالا نم اهريغ 'لع هب ُتّصتخآ ام امأو

 اهنيشيف فورحلا نم عش امنع صقتني مل «ظافلألا ًةلماكلا «فورملا كالا ةغْلا

 فورخلا نم خيرا عورف ات ناك نإ( نول اهني ءضارن دزي لو «هناصمقت

 .اهنع نع ل فورح اهمف تاغللا رئاسو ؛؟ ةيلصألا قرا ىهف

 نم:اهبف دجوب كلذكو : ناصف فاز ريف دجت : ةيسرافلا ةغالاك : ةّلصأ ف رح

 لالحلاوءاطخلاو باوضلاو« لطابلاو قّألاك : اهريذو ةيسرافلا ىف دّجوُي الام ءامسألا

 برعلا ةغلل اندجو : ءارفلا لاق . ايب مع الإ ةغللا كلت ٌلهأ هب قطني الف «مارخاو

 ايضكاسخ ةيوعاع 3 0 هللانم اًصاصتخآ ممألا عيمج ةغل الع الْضَق

 زاجيإلا نمو” : لاق .  تاغللا نم اهريغ ىف دوي الام زاجيإلا نم اهيف دجوُي هنأ

 ؛ طل هجولا ف .برضلا اولاقف ب( ومس ةدعاو لك برغلا انأ |ميف عقاولا
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.مطل مللوق ناكف + حش ئمدأ اذإ سأرلا ىفو « عْفص اَمَقلا فو

 ىلع بريض نم زجوا 

 اىرفب تاغالاب فراع ”ىدوبب ٍلجر عم ترمضح” :«رئاسلا لثملا#ىف لاق :“ههجو

 ةيناربعلاب لسملا مسا ّناف «تاغللا ٌرحبوأ ةّيبرعلا نأ كت ال : لاقف لجبا مسآ

 برعلإو : ديبع وبأ لاق . “ ميلا ىلإ فاكلا تلوُحو واولا هنم طقسف لموك

 ماللاو فلألا ملاخدإ ةمالعك منألا نم ّدحأ ايف مهكَرْشي ال ٌتامالع اهمالكؤ

 ةدلإ ا سلاش اه لك مهلقت عم عم هجو لك ىف بارعإلا هايإ مهمازلإ و « مسالا لوأ ىف

 ةيبرعلا ىلإ ةفسالفلاو رجعلا ءاكح تلاقام لقت دقف ؛ مهمالك نإ مجمل مالكنم

 ريثكلا نأ "لع :"ترقلا ةغل قاكن هنقا نإ ناءرقلا لقن لع مثألا نم دحأ ردقي و

 اولصنب مل لب ؛ هتمحرت مهيلغ ترّذعتو 3 هلق مهبلع سعف كلذ اوُلواح سائلا" نم

 ] ٠ ديعب لقتب الإ ةلمسبلا ةمحزت لإ



 لؤألا ءزملا ١4

 ىلاثلا لصفلا

 ( نلوألا ةلاقملا نم لقألا بابلا نه ) '

 ( نافرط هي 8 َن جاتمي اهف) نافرط ذلقو فاقلكلا كلو نم هنقردم لإ .كتاكلا جانت ان

 لوألا فرطلا
 ( اعون رشع ةسمخ ّللع هنم ضرغلا لمتشِي و ؛تاودألا نم هيلإ جاتحي اهف) 5 8. -ٍِء يئايج ©

 لوألا عونلا

 ( دصاقم ةعبرأ هيفو ؛ةيب رعلا ةغالاب ةفرعملا )

 لوألا دصقملا

 ( تاغالا رئاس الع هب تصتخآ امو اهلضف ىف )

 ”داطللا نر نيعؤلا رمأ لإ هدنتف ةييش ىأ نأ جرخأ دقق اهلضف امأ

 نب ديزي لاق . ”كتيد نم هاف ضءارملاو هللا اوماعت” : لاق هنأ (هنع هللا ىضر) .

 «اناسل اقثذأو « انا اهككوأو تاغللا 62 ان ها الو.“ خللا وه نللا# : نوراه

 « هئاييثأ متاح« هلسر فرشأل ىلاعت هللا اهراتخآ مث نموباقاّدم اهمدعأو ءاقاور اهذمأو

 لزنأو « هتنج ناكسو هئامم لهأ ةغا اهلعجو ؛هّنبِر نم هتوفصو ؛ هقأَح نم هتريخو
 هدم .٠ 6 ه- 2 -

 . هَفَلَح ْنم الو هيدي نيب نه لطابلا هيتايال ىذلا نيبملا هناك ان
 0 ُ ب ٍٍ ِ

 مثألا تابقأف «برعلا ةغّلل اهلك تاغالا تداقنا دقو * : باّكلا ةعاتص ىف لاق

 . «امنومّلعتي اهيل



 :لامزاو ل لامار زداقلاو رافال ع 55 راق م لن



 لوألا ءزيجلاا 45

 «هيقفلا نالفو « ىوحنلا نالف لاقيف «هيلإ بَسْنِبْنَأ غوسي ملع ىذلك نإليق دق
 بتاككلا نالف لاقي الف ءابيلإ ةباقكلاب قلعتملا بسب نأ زوحي الو « اكتمل نالفو

 ٠ نف لك ىف ضوخلاا نم هلإ رقتفي الل

 رئاس ىف ضوحلااو مولعلا عيم قلعتلا ىلإ جاتحي ناك نإو ءاشنإلا بتناك نأ ملعأو

 تاذلا قي رطب هيلإ جاتحي ام اهنم لب دحاو دح الع كلذ ىلإ هجايتحأ سيلف نونفلا
 دادس اهنم ىتلا ةغالك : اهدصاقم نم سبتقيو اهنم دمتسد ىتلا ءاشنإلا داوم ىهو

 عيددبلاو ناربلاو ىناعملا نم : ةغالبلا مولعو « مالكلا ٌةماقتسآ هب ىذلا وحنااو « ظافلألا

 العو ٠ ئرجما اذه ىرحجي ام كلذ وحنو حيبقتلاو نيسحتللاو قيقحتلا طانم ىه ىتلا

 خيشلا كلذ الع هءبتو «رئاسلا لثأا ” ىفريثألا نب نيدلا ءايض ريزولا رصتقآ اذه

 هيلإ جاتحجي ام اهنمو ٠ ”لسوتلا نسج” هباكك ىف هللا همحر -ىللا دوم نيدلا باهش

 ةفرعم ىلإ جاتحي هنإف ؛ مولعلا نم اهوحنو ةئيملاو ةيسدنهلاو بطلاك ضرعلا قيرطب

 ريهاشمو هلهأ نم نيروبمثملا ةفرعم ىلإ و « ملع لك لهأ نسي ةرئادلا ظافلألا
 ّنف لك تاقلعتم نم هب بتكي ايف همالكل الخ ىف كلذ مظنيل هيف ةفتصملا بّتكلا

 بكي اهف هبتكو هلهأ ريهاشمو بطلا لدأ نيب ةرئادلا ظافلألاك نونفلأ هذه نم

 .ايف ةسدنهلا نم هوحنو :٠ مجنل هب بتككي ايف ةعرملا نم.كاذ وحنو بطلا سيئر هب

 ةفرعك ةبترلا ىف كاذ نود وهام ةفرعم ىلإ جاتحآ امبرو ٠ سدنهمل هب بكِ

 نايشنلا حلطصم ةفرعمو «قدنبلا تامدق ىف هب بكي ايف قدنبلا ةامر حلطصم

 لمس حّلطصم ةفرعم ىلإ جاتحآ امير لب «كلذ ومنو ةؤتف ةكسدىف هب بتكي امف
 احارتقآ ”ليفطل هب بتكي ايف ةليفطلا لاوحأ ةفرعك : ةيلزه ر ومأ ةياككل سانلا

 ىلإ جاَحيام فيضو نم هيلع بحيام ةفرعم عم «سفنلل احيورت وأ رطانخلل اناحتمآو أ
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 باح ربغ الع قرت زومألا نإف دنس اهأ ١ هيلإ الكتف هنأ تحور ندا ١1

 ءافك ألا مك أر وبلا نإف هيلإ اهضبَق ىف كل هللا راق «هدابعلراستخي هللاو نيقولخملا

 ظ ٠ مالسلاو

 هيف نوكت ةضْبق ك ملعت ىتح هتاجوعأ حسمت كنإف ءضرألا نم حارقلا امأو

 ةيرسلاو ةزخا امأو + هطسنو ىف هفرط تبرض هفرعت دمع كلي ىف يوتا ١

 هلعاف اعلا ةفّشلا قوقشملا اءأو .. امل تنبلاف ٌفخأ ابل ناك امهيأف امهنبل نّروُيف

 نوثالثو ثالث ىهو ةيدلا ثلث اهيفف ةمومأملا امأو . حلفأف السلا ةفّشلا قوُقّشملاو

 كنأ معزت تيبلأ : تلقفذ ؟ ليلا نك 0 امفذ ةحضوملا امأو ٠ تلثو لبإلا نم

 تنسحأف : ٌةدعْسم نب ورمع لاق: ةجاسلا كئاحال مالك كتان ١ لاقف كلا

 «قيرط ىف ٌتيقل امع ىنلاسف « يضتعملا نإ تدع ىف يطيل

 ايف هرزقف . رثاعلل :تلقف ؟ حلصي ل : لاقو هب بغأف ةّصقلا هيلع تضَصقف
 هذه : لوقيف « هاهئأف ىل ٌلجرتيف ليبنلا بكؤملا ىفهاقلأ تنكف * هئيتر تل

 م وس

 َةلآو « اهدرفمب اهيلإ جاي ةّدام ةبامكلا نم عون لكل نأ ةياكحلا هذهب نييت دقف
0 2 0 

 امنع ىنغتسا ال امصخت

 «نف دنع فوقولا هعسب الو ىلع نع ىنغتسي ال ةقيقحلا ىف ءاذنإلا بتاك نأ ىلع

 جاتحي ةعانصلاهذه بجاص نإ ؟رئاسلا لخلا”ىف ريثألانب نيدلا اسس سرر ولا

 «ءاسنلانيب ٌةبدانلا هلوقتاه ةفرعم لإ جاتحي هنإ ىّتح نونفلا نم ّنف لكب ثيشنلا لإ

 كنطاف ةعلسلا الع قوسلا ف ىدانملا هاوقبام الإو بسورملا واج دنع ا

 . نف لكب قلعتينأ ىلإ جاتحبف «داو لكف ميبنأ لهؤم هنأل كلذو اذه قوف مب

01 



 لؤالا ءرحلا 100

 كرومأب اينتعم كيلع قيللا باو كناوخإ نم اَحأ نإف : لاق لئاسر ٌبتاك انأ

 لثم لمت هل تنأو هوركمو بوبحم لك ىف كبتاكب.ريبك الو ريغص نع اهنم لفشب ال

 هنهف لاق. هنهأ تلق  ؟ ةيزعت مأ هنن 9 هبل بنت فك ومأ بحور كلذ

 ئش نع هل هدا كنإ : لاَتف عع الو نعال تلفن ول د ملف

 ريمأ َنإِف : لاق : جارت ناك ناف ىثلَقأ :. تاقف  هيلإ بتكت نأ نم ادب دن الو
 اكيش عدت ال كنأو فاصنإلاو لّدَعلاب كلهأو  هلمَعْنم ةيحان ىلإ كب هّجو نينمؤملا

 تبنته ع ع رؤحلاو ملا رتب ع اعاض بهذي ناطلسلا 1 نس

 هطسو ذآ : تلق هحسمت فيك ايسق لباق هطخ ضرأ حارق 'لع كوُمَكوف ةيحانلا

 او قول دلل يلع فراعتلا نزح كلل . لاق يف هرعت وكت

 فلتخي كلذو سيت هديدحت ىفو نادودحم هْيِكرط نإ : لاق مضاوم ةثالث نم
 ًةجوز فّلحو كله الجر َّنإف : لاق ضاقبتاكانأف ىنلقأ : تلقف كلذ ىنايغأف

 هر تعضوو «ةيراج ةزتملا تعضو ةدحاو ةليل ىف اًتعضوف نيتاماح ةيرسو ةرح

 «ىل مالغلا تلاق ةيرسلا تحبصأ املف ديَرَسلا دهم ىف ةيراكا تعضوف ءامالغ

 ( دنج بتاك انأف « ىناقاةىردأال : تلق  ؟اهمنيب ملحن فيك ىلوه لب ةدللاتلاقو .

 قوتاشم انهدحأو « دحاو امهمسآ كاينأ ناطلسلا بايصأ نم نيلحر نإف : لاق

 فيك فلأ رخثآلاو هام امهدحأ قّررو؛ الهسلا ةفشلا قوُمشمرخآلاو الإ ةَعّكلا
 ةئام هقز رو اذه ءىجي ْنَذِإ : لاق « ملعألا نالفو ملعألانالف : تلق - امل

 بتاك 18+ ىلك] كلف - الاملا دللي فلآ هذ وانام يع يلا دشن
 ةمومأم رخآلا هشو «ةحض وم هبحاص امهدحأ جشف ابئاوتنيلجر نإف : لاق «ةطْرش

لق  ؟امهيف محلا نوكي فيك
 ىنتلأس دق كنإ : تاقف لاق ٠ «ىنلقأف ىردأال : ت

 ٠ معن لاق - ىل نيبف



 ١ ىشعألا حبص نم

 ّمأ ال هل برق : تلقف  كيلع قيضيو كيذؤي ! كادف تلعج : لاقف - هل برق

 هوهدأ ال نأ تيممهت .« ماهطلا رضحف قوورلا شؤم ازم هلو هل برات | كلا

 هنأ الإ مر مئاج َلْكأ لك « سآجو بوف « فاي مله : تلق مث . «ىئاعط نإ
 سلا ماوعلا ٌلعّش ام ٌلعفي نأ تهحأ مامات نب رن اسنف ؟ لك الا فيل

 رك اًدمع تمؤانتف « لعفي ملف موق َناملغلا هزوغف « لعفي ملف يبا ةيدب لييشأو

 ! كادف تلعج لاقف ؟ كتعانص ام !ىتفاي تلقو اسلاج تيوتساف « لعفي ملف

 ىنأ نطفف «ىنول ريغتو «ةيلبلا هذه تبلج هللاو انأ : ىسفن ىف تلقف . كئاحانأ

 ثتنأف ٠ كتبجأف ىتعانص رع ىنتلأس دق كنا ! ! كادف تاب ٠ لاقذ« هتاقثتسا

 ملعيف ىتمعنو ىناماغ ىلإ رظنب الأ نلوألا نم رضأ هقاو مده + تلف « كساس

 ةبترملا ىلإ ٌبهذأ ملف « باوملا نم اذبدجألو ؟ةفريا نع لئسنال اذه لثم نأ

 كادف ٌتلعج : لاقف  بتاكانأ : تلقف ءهيلع تبرق ىنكل ةرازولا نم ىمظعلا

 لاق - يل ين : تلقف تا لبق هن عمسأ ملام ىلع دروأف ؟تنأ مهيأف ةسن بلكلا

 «دودملاو روصقملاو . لوضوملاو لوصفملا فرح نأ جات ٌلياسر نا م 5 مع

 بتاك : لاق ؟ اذامو لجأ : تلق  حوتفلاو دوقعلاب اقذاح ؛ باوملاو ءادتبآلاو

 .تامتساقلاو باسملاب اريبخ «طيسقتلاو ةحاسملاو هادم فرعي نأ جاني جارت

 ليوأتلاو « مارحلاو َلالَخا فرعي نأ جاتحي ضاق بتاك : لاق ؟ اذامو : تلق

 « جورفلاو لاومألا ىف فالتخآلاو ء ضئارفلاو ةمئاقلا دونللاو هناشنملاو تطل

 نأ جاتحي 0 كيناكي . لاي 1 ل ا اقذا- ء ماكح الل اظفاح ظ

 فرعي نأ عاتي 'ةلطرش ناكر ؛ لاف ؟1زايو تلف تاق ملا

 :نّسَح تاق  تايانخلاو وُدَعلا َعِقاومو :دودملا ا عضومو «تاحارملاو صادقا

 تاقفء هلوق نم ايجضتم اهلاج توسل انكم تكف ؟ تنأ تبن ؟ لاق

 سوماق ها برعم قناد عبر و « ةيحانلا رونثك وهو ٠ ج وساعلا ةخسنف )1(



 لوألا ءزجلا| ١

 تكي ام ومن اهنم ةايسشأ: ىلإ جاني بتاكلا ناك نإ هتدح !لم درفنم اهنم دجاو
 كم يما نأ تتاكلا فااكولو٠ دودلاو روصقملا نم ئد ىلإ و «ءايلاو فلألاب

 راَقثلا سانلا عابظ فو نوهألا اساتفم قستألاو لبم'الل' اةيرط بعصألا لغم
 00 ٠ ءايشألا هذه عيمج نم مهمزلأ امع

 ٌلكف ءاهعؤنت بسم ةباقكلا:لاع فالتخاب فلتخي كلذ نأ قيقحفلاو.: ثلق
 ُث هوو 0 27

 ٠ هب صتخت نونف وأ ْنف ةفرعم ىلإ جاتحي اهعاونأ نم عون

 00 لا ورلا دالب ا .رخ امل ؛ لاق ا نر ورمع نأ دقو
 جرفلا نب رمع تلو ىتح عل لزت مل . !ورمعاي كليو ىل لاق ءةَقلا ةيحانب راصو

 ننال فأي تلقف !ايطقو ايطخ اهلك اي ايندلا رس ىف دعقدقو زاوهألا ىجحتلا

 هيلا جرخت لب الك : لاق - رْيطلا ةحنجأ لع واو لاومألاب َدَحْوِي تح هيلإ ثعبأ انأف
 نوكأ ةرازولا دعب ءةسيسخل ةلزثم هذه نإ : ىسفنل تاقف ا هب ترشأ ! كسفنب

 انأاه هييدمل اًضر جورملا نم ادب دجأ مو ٍ جارح لماعل اثحتسم

 كن تلخاو كس كسأر لع هلي ْمَضف ؛ لاق : ! نيتمؤملا ريمأ اي م

 شرف قوز 2 ف نلزنمو ىباوخاب ادهع يتثدملو نلف «دادغب مقن :ال

 ظدلا ازع بانه اذإ | لوقاعلا ردو لق ه ريد نيب ترص اذإ سا تيضمو « هيف ىل

 مالغاي : تلقف ب ! هلل كرا ىبلحأف لوقاعلا ربد ديرب بيغ لجر ! خدلماي :لوقي

 جير ىلع مالكلا ىف' توفي لاخي كتف انك ناس كاوضلاو ١ قحلا, ىرمغ لئئلضألا قف: (1)

 مايأ.ىلا.نومأملا مايأ ىف باَككلا نان نيدناكو جرف نير هنباو جرف جخرلا ىلا بينيو : جر لاثم

 ةيلس نب حاجن بطاخي هيف هلوق نف ٠ جرف نيرمع وجوب لذعملا نب دمصلا دبع ناكو لكوتملا

 0 اداريإم ارادصإخرلا اب ىضمت د« ةكلأم باقكلا ىتف احاجن غلبأ

 ادامغإ ةيدوفف“ فيا دمغتوأا د# رمعى دينا 206 لاتفاع رخال

 ها ادايعيم نذلخي ال تايجينرلاو :* اودعو ام نوفوي ال لا



 ١ ىلثعألا حبص نم

 ءاوعشلا نارودو «ناصقنلاو ةدايزلا ىف مايألا ئراحمو 6 ى :واهملا مدر 2 ,راشملا

 ثاثملا عرّدو «نيزاوملا نزوو « هلاصتآو هلالهتسآ ىف رمقلا لاحو «موجنلا علاطَمو

 « هايملا لع ريعاوثلاو « ىلاودلاو ءروسُلباو ءرطانقلا بضتو ءاياوزلا فلتخملاو عيرملاو

 لاق مث .... هتباقك لات/ىف اضقان نآك « باسحلا قئاقدو + عابصلا تاودأ لاحو

 «سانلا رابخأ ةساردو «ثيدحلاو هقفلا نم لم ىف رظنلا نم كلذ عم هل دب الو

 لضي وأ « بتك اذا 1مم الثقم هرؤطس تفيعاضت ىف اهلُدُيل رابخألا نويع ظُْمحو

 بطلا لع هلك كلذ ىف ىمألا رادمو : لاق نأب كلذ متو ٠ َرّواح اذا همالك اهب

 عم ريثكلاو «فاك نى لاعت هللا نذإب امهعم ليلقلا نإف + ةحيرقلا ةدوجو لقعلا وهو
 : فقع اهعريغ

 : «نيتءانصلا» هباَك باوبأ ضعبىف لامة كلذ ضعبىف ”ىركسعلا لالهوبأ هعباتو

 ةفرعم نم : ةم تاودأو « ةريثك تال آ ىلإ جاتحت ةباثكلا نأ ملعت نأ ىغبذي“

 ةفرعملاو «ةحاسملا ملعو 6بناسحلا لإو ب ىنعملا ةياصإو ظافاألا حبحصتل ةب رعلا

 « . هحرشو هك ذ عضوم اذه سيل ام كلذ ريغو ةلهألاو روهشلاو ةنمزألاب

 فلتخا نإ و'١ عملا هيف ناذراوثيت ةبيتق نيا هكذام نعي هزل دا نأ [ينعالب

 ةعانتنص” هياكل وأ. كنف كلذ نم نيتك ب: ساسلا فعن وبأ تتلو ٠

 « ةغالبلا ةياّككلا تاودأ نه نأ .:ءطخلا قلعتبام دعب هنم ةيناثلا ةيترملا ىف “ناكل

 . نيواودلا لامعأ بيترتب ملعلاو لئاسرلاو بتكلا ىف عقب امم دادضألا ةفرعمو

 . ميو بانا .لاومأل جازختتسأ هوجو ةبرذلاو «لاسمعألا ىراخت ةرغلاو
 (امإو ؛هصخ مسا ٌدارفنأ الو هنادي رك امم دحاوا سيل تالآلا هذهف : : لاق مث

 ةخالاو ودلا لا ضئارفلاو هّقفلا امأ ٠ اهناكرأ نم ٌلصأو ةياكلا سا

 لكف باسنألاب رلعلاو « هاما ءارحاب ةنرسلاو موجننأاو ةحاسملاو باس ةعانصو
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 لوألا ةلاقلا

 ةمدقملا كعب

 ناباب هيفو ؛ ٌداوملا نم ءاشنإلا بناك هيلإ جاتحيام ناس ىف

 لوألا بابل
 لوصف ةثالث هيفو ءةّيمْلعلا رومألا نم بتاكلا هيلإ جاتحي اهف

 لوألا لصفلا

 ( لاإلا ليبس ىلع بتاكلا هيلإ جاتحي اهف)

 بدأ هبا اب برأ دعب ةبيتق نبآف : كلذ ىف نيفاصملا دصاقم ٌثفلتآ دقو

 اد 1 لل الملا نقرلو ىيرصتاو للا نم رومأ ازع بناكلا

 نم مّدقتي ملو « مل الإ ةباككلا نم الو ء مسجلاب الإ ةيناسنإلا نم متي لل نا
 ردصلا فرعف بارعإلا رم ائيش اَدّس نمل هنكلو : هاودلاو مقلب الإ «هادألا
 رظنلا نم كلذ هابشأو « ءايلا نع فلألاو «واولا نع ءايلا بالقنآو'ء ردصملاز

 « احلا ثلثملاو « ةيوازلا مثاقلا ثّلثملا فرعي ىّبح نيضرألا ةحاسمل لاكشألا ىف

 «تارؤدملاو «ىسقلاو «تافلتخلا تاعب رملاو «راجحألا طقاسمو «جرفنملا ثثملاو

 سيل هنع ربما نإف «رتافدلا ىف ال نيضرألا ىف لمعلاب هتفرعه نَحَتمو ؛نيدومعلاو

 ضرو رفحو «هايملا ءارجاب املاع نكي مل نم : لوقت تناك مجعلا نأ ركَّذو ٠ ناعلاك

 , انه بسان٠ ىنعم وهو بدالا نم افرط ذخأ ادش سوماقلا يفو ٠ :بتاكلا بدأو لصألا ىفاذك )١(

 ٠ دس هوشلا قف يذلاو



 ما
 ل ناسا كين

 4 قشعألا حبص نم

 الع هطخب هتك ءاشاوأ انش مهنم قفل نم لكو .؛ كَسأو هعدتبا ىذلا هنأ ىف هريغل

 قرشلا كولم نم تاناقلا تابتاكمو ةنطلسلا دوهع الخام « طحلا ىف ناك ةقبط "ىأ

 . اهردقل ةعفرو ءاهرك ذب ايو ءاَطَح نامزلا لهأ العأ امل بحت امير هنإف

 تاَيتاكملا ىفام ةباكك ابضس ىف اّرمتسم ىمألا نك دقف رئافدلاو , اذنلا ةباثل اما

 هللا لضف نب نيدلا ردب ىضاقلا ةرّشابم رآ ىلإ ناويدلا ىف رتقدب ةرداصلاو ةدراولا

 تاتاكملا نم درب ام !إءرصتقآو كرثو كلذ ,ضفر مث «قوقرب ةيرهاظلا ةلودلا ىف

 هتحت لصف لكسب باوحلا بتكي ىذلا عقوملا ةباكو تاصخلملا نم بتكي امو

 وه راصو «رسلا بتاكر اداودب نزاحلا نم ىنتكأو « كلذ ءارو اه كرتو الإ سيل

 ةباح سهأ راص كلذكو  مّدقت ام وحن الع رياَصَألا ىف هغاديإ و كاذ ظْفحل ّلوتمل
- 2 (00) 33 5 

 - صصقلا دخأ مهنأش «ريدم عمج اردملا نوم ناوعأ ناويدلل مث . هيلإ ناويدلا

 مهنم لك بتكيل ناوبدلا تاك لزم هنود نقاشا تاك لع اجرا

 راتني اوم كلذلو اهّقلعتم نم ةمتلام

 )١( دعاستال دعاوقلاو لصألا ىفاذك .



 لوألا ءزملا 1

 باكوأ رسلا بناكدب عقويام نوبثكي نيذلا مهو ءجردلا أك  ةيناثلا ةقبطلا

 تابتاكملا نم. كلذ وحنو.راداودلا هلاسر وأ «ريزولا وأ. بئانلا ةراشإ وأ تسبلا

 ىرحي ايم كلذ وحنو تانامألاو .نامبألاو ريشانملاو ميسارملاو عيقاوتلاو ديلاقتلاو

 دارملاو قرولا يور فوف اهوحنو تاب وتككملا هذه مهتباتكل جْرَدلا باك اومسو . هارجم

 فرخ ىف زهد + لاضو |اةادعن نع اكل ليظغسيتملا قرؤلا غاملا فرغلا ىف جْرَدلا

 ةريغذ ىف ناهعنلا بجاح نبآ لاق ٠ ريغال ةقصالتم الصو نب رشع نع ةرابع نامزلا

 انا يرو ةيسالسأ باقلا د نم ةذيمأ ١ قمقلل ض ليف ف و للا

 عارسإلا هَلضأو هيواطم لع هتدعأ اذا جَرُدَم وهف اجاردإ هنجردأو بط تعرسأ
 , ةعب رس تناك اذا جود ةقاثو اهيف سانلا عرسي ىتلا قيرطلا ةََرْدم هنمو « ةلاح ىف

 اهريغو تابئاكملا نم اشْنب اه نوبتكي مهنأل ءاشنإلا باك مسهيلع قلطي نأ زوحيو
 دارملا نأ ترم مّدقت امل نيعقوملا بقل مهبلع قلط: نأ زوجي الو ؛هركذ مّدقت ام

 ددعلا ىف تْيدْلا باك داز هو . اهوو صصقلا بناوج الع ةباقكلا عيقؤتلا نم

 ؛ ابتثاك نيثالثو ةّثام نم اوحن اوغلبو « ٌدحلا نع اوجرخ 00 جْرَدلا باك داز

 كي 1 نم اللإ اهضرب مل هنإ ىلح اهراتقم طحنأو ةفيظولا هذه ةَسابر تقسو

 : ٍجْرَلا ةباَك نم مهملا ةباقكل نوتسصتلا مه نآلا تسدلا باك نأ لع . الهأ

 عيقاوتلا راكو ديلاقتلاو دوهعلاو تابتاكملا نم ناطلسلاب ةصتخملا ديربلا تاقّلعتك

 صالح يف تاتاكملاب نيصوصخم بلاغلا ىف جرّدلا باك راصو ءريشتملاو ميسارملاو
 بتكي ام ريشآتملاو ميسارملاو عيقاوتلا راغص كلذكو . اهانعم ىف امو قوقحلا
 عققاوتلا راكو ديلاقتلا ف تسدلا ع مهالعأ كراش مب رو ءريغصلا ملا يف

 قفل دبحأ لك لب المح ةغالبلا لإ رظن الو « طمللا نَسَح ناك اذإ امهانعم ىف امو

 اهلاطم كاذب اجهّتبم هفيحصت الو هفي رهن .لابم ريغ نيمّدقتملا مالكن م هل ايهتي ام



 نش ىنعألا ماج نم

 رثك اذإو هتبتسم طوقس ببس هراهظاب نوكيام الع ابنم مطب نأ نمؤي ل كاذ

 اهنأ الع الاكتأ رارسألا راهظإ هعم ناوي دلا لها نكتمأ "+ هثلإ"نولطلادلاو ذل كوّشاقلا

 ةيشخ هنوملعيام ناك نإ اوجاتحآ مهبلع ارصاق نعألا ناك اذإف« كئلوأ الإ ٍتَدُْ
 . ؟«رههظ اذإ مزيلإ بنش نأ

 . نيتقبط لع ناويدلا اف !اننامز ىف.لاحلا هيلع رقتسأ اهرامأو

 راج ا : نول نيذلا مهو ؛ تسنأ| تاك الذلا ةيعطملا

 صصقلا نوءرقي و ةمدقلا مهزانم بيترت لع بك اوملا ىف لدعلا وادب ناطلسلا

 مقوي ١ صصققا الع نوعقوي و. مهسواج بيترت ١ع رسسلا بتاك ةءارق دعب ناطلسلا

 ةحيش رع وهو ناطلشلا تسد لإ ةفاضإ تتسلا ناك وشو ارسل تناك ان
 ماب ءاشنإلا ناويد باُّت قحأ مه ءالؤهو ؛ هيدي نيب ةباقكلل مهسولم : هسولج

 ٠ مهريغ فال صصقلا بناوجالع مهعيقوتل : نيعقوملا

 اهالاو امو سربيب هي رهاظلا مايألا ىف ةيكرتلا ةلودلا لئاوأىف اوناك مهنأ مّدقت دقو

 ىضاقلا مهتسأر « باك تالت سلا بتاكم ءاشنالا ناود كساس

 ةلودلا رحت 1 ىف اوراص نأ نإ اليلق كلذ دعب اوداز مث « ىهاظلا دبع 7 نيدلا 7

 ءشف ائيش كلذ دعب اودبأت © اهو وأ ةرشع نيسح نب نابعش ةيفرشألا

 مهو نترشعلا اورام لع جرف رصانلا هنبآو .فوقرب سهاظلا ةنطاس ىف اصوصخ

 . ديازتلا ىف نوذتلا

 ايف لشد“ نأ الإ ةشارلاو عقلا قرشلا ا راش ةلضال ا 0

 امتي تطحنأوءأتود وه أمل لهو.أل نم اهيل وو« قحتسملا ريغ اهيف مدقو ءليخدلا .

 هتبتر تاع نمت ذاذفألا الا اهحوأ ذه ةمابرأأ دهوألا ضيضحلا ىف اهلهأ راصو

 . من ل
 ٠ لضفلا ىف قبلا هذا رم لغلو ٠ قبسلا "مضلاب ةمذقلا 00(



 لوألا ءزنحلا ١م

 اًررَض ةلودلابر ضيف نازسألا نم كن. ءاقفإو 6 ناويدلا ند تابتاكملا نم عى جارشإ

 ةكلملا لرتك اول" ناؤيبللا ناك يذل ني وقفا انزذدمنوكي نأ نجي ازيك

 املا ةراقل ذأ" ةلودلا لهآ ةتكلا ىتصنملا وأ ع كولملا ةتاكمل ىتصعللا وأ

 باك هخسن 'لعأب ب 00 افرح يان حسنا ىتصنل هس « ائيش اذريغو

 ٠ نزاذلل هناسل و ؛ هعضوم ىف مدقتام الع هتلسو هرمشو همويب 'حيراتلا قا

 اهناوج بدك ىزلا ايضاكلا طخ فلنا, :تسسرأ ته ةكرازلا:نيتكللا# ءلغفي كلذكو

 خي راتن هباوج بتكو ءاذك ميراتب ةينالفلا ةهجلا نم فراك: انك ةكود - هلاثن ب

 هتغ ايباوحال اهنأ ناوردلا بح ان ظن هلع دفيأ منع تاوجال ناكن إو... «انك

 عج مث .٠ هب ملي ملو هافخأ هنأ تاقوألا نم تقو ىف هيلع لؤأتي الو هنم هُم أربت
 ةدراولا تابتاكملا نم دكلملا لامعأ نم لمع لك تاقّلعتم عم و« هلثمىلإ عون 1

 «لامعألا كلت: لهأن م بتاكي نم بنك [ميف عم« ةرابصإ رهش لكل لعحيو ءاهريغو

 ةينالفلا لامعألاب تابتاكملا نم درو امل ةرابضإ» بتكي نأ لثم ةقاطب اهيلع لعجيو

 بتكي و رهشلا كاذل ةدجاو ةرابضإ اهلعجيو ريباضألا كلت عممث «ىنالفلا رمشلا ف

 الع بحيو : لاق .. كلذ نم هجرختس دارأ ام جارختسآ لهسيل كلذب ةقاطب اهيلع
 بتكلا خستو ةدراولا بتكلا نم ناويدلا اذه ىناه عيم ظفتحي نأ' نزاحلا اذه

 .“ اًديدش اظافتحآ موسرلا بئارضو «تامهملا طئارخو ءرك اذتلاو «ةرداصلا

 ءاسنإلا ناويد بحاصل ىفش- : "ىروصلا للك ٠ ناويدلا بحاح ف 8_3

 نيل هلهأ الخام« هبلإ لي سانلارئاس نم ادحأ نكمل اها هاو قب نأ
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 ىتمو انيك ىحارلا نش ةيفللا ناطلسلا ل 2 هنإف مم قودعم ود

 |٠ قصلخرفك هن رع سوماقلا تف ماقملا قيرصأ ىهو |ىازلاو ةلمهملا نيغلاب مب قو زعم ةوضلاف (1)



 دولا دخلا يقيس سعال

 دنس تبل

 0 ا ا ا ا ا 5 204

 د و ولا ا ا و ا يدفع و ردو و يقشر لج عمرو كرم ا دا ا ا و و و ا و و ع

 ليا ىثعألا هدف اق

 عيمج ىف ىرحي امم اهوُلتي امو ةميظعلا ثداوهلل ارتفد ناويدلاب عضي نأ ب ثلاثلا

 نيزذه نم عمح نذل هنإ ينجح ةريتكهي ةعشمملا نآل (ةق رات ىف اهثم ال17 ديد كيلا

 : عمتجأل حيران نيرتفدلا

 ةيصاشمو ةيئاسن ةلقت ةدياولاو ةيداصلا تحسون نأ  عبارلا

 . اذك ميراتب درو بايد هتهج نم درو نم لك مسا تحت بتكياو ؛ةمويمو

 ؛ كلذ ىلإ ةجاحلا تعد نإ هعيمح هْحَسني وأ هيلع لدت ةراشإ هنومضم نإ ريشو

 . هركذ ىتآيسام الع هب ظافتحآلا ىلوتيل نزاهللا ىلإ كلذ دعب هماسنو

 ريغو ريشانملاو «تاء|.ًالاو « ديلاقتلاو « تاءاشنالل اتسرهف لمعت 3 سما

 لمعو رع ليسا ةلم تاضقت[:اذإ و ؛ اود عيمي ةنس لك ىف ةرهاشم كاذ

 . مّدقت ام لثم ىلع هيف

 ريغب ناويدلا الع ةدراولا بتكلا نم مجرتيام هسا رون يشن سنا

 همجرت نمو باك لك اىنعم اخرصم امهريغو ”ىجئرفااو "ىورلا نم ىبرعلا نآسللا

 تطبضن نيئاوقلا هذه ٌثيعَور اذإف : "ىرؤصلا لاق ٠ هيلإ ةراشإلا تمّدقتام 'لع

 يعس رسلاب ادوجوم هنم سمن ام عيمح فتراكو ؛ ئث هنم لي دكي لو ةرومأ

 ىناثلا برضلا

 00 1 ْه

 نطق ىذ ٌلجر ةمدخلا هذ راتخي نأ ىغبنب””ىروصلا لاق . نزاخلا امهدحأ
 هوا »>2 .٠ < : 54 ز3 4

 ديزبال ىذلا دحلا ىلإ عمطلا ةلقو سفنلا ةهازنو ةقثلاو ةنامألا ىف غلاب نومأم لقاع '

 'لإ ةوشرلا هتلامأ اسمر ةيامألا ليلق ناك تف ودع ناودلا عيمج مامز نإف : هيلع



 لوألا هيلا مس

 كلت مساب تامالع قاروألا سور 'لس نوكت «ةدح لع رك اذنلا هذ..ه نم اقاروأ

 ٠ اولا لحلف باك لس ةيلعلا نه الع بدكي و. < ههنا وأ ةقغصلا

 - اذكب هنع بيجأ  اذك هنومضم ب اذك راتب درو  لماعلا وأ « فراشملا وأ

 . ئرخأ ةركذت اهولتت ىتلا ىزختألا ةنسلل دجتسي ةنسلا غرفت نأ ىلإ هنع بحي ملوأ

 ةرداصلا بّتكلا ىف ضاوألا هب جرخم ام تامهم اهيف رطسد ةركذت هل لعجي كلذكو

 باب رأو ىخاونلا ركذ نم ةمتقتملا ةئيملا الع نوكت وب اهنع َباحي الو لفت البل

 ليصفلا اذه نع هباوج درو :لوقيف هذنع لْزُت مهم غوث نع باوج درو اذاو . مدخلا

 هنع لأس ام عيب ناطلسلا دجو اذه دمتعأ اذا هنإف « اذكنمضتب اذك خيرات

 طا كلر هنو ىف !رضاح

  «مديلا ىوذ نمم مهريغو ةالولا باقلأب ارتفد ناويدلاف عضي نأ  ىناشلا

 فاكب : بطاخي فيكم هنم دحاو لك مسا تحتو ؛ مهتابطاخم بيترتو « مهئاعمأو
 تاَّيئاكملاو تالجّسلا ىف هب هل ئعُدي ىذلا ءاعدلا رادقمو «ةياثكلا ءاهوأ باطحلا

 هِف عض كاذكو ٠ تقولا فرع ىف كاذ فالتخآل : تاعبقوتلاو «ريشانملاو

 « مهل ءاعدلا بيترتو «مهءاس©سأو مهياكو قافآلا نم نييتاكملاو دعابألا كولملا باقلأ

 تائاكملا ىف ندم نولقنب ءاشنإلا باك ئدل اريضاح زقدلا اذه نوكي و ٠ هرادقمو

 هبتك مينم عوث ريغت ىمو -عهيلع كاذ ظفح رعت امير ةنأل + لإ نوجانحي ام

 فرص ىتمو - هؤاعدو هبقلو املوتم مسآ اهيف ةدرفم ةقرو ةمدخ لكل نوكيو . هتحت

 يرو اذك ميرا ل مدختتسأو 3 اذك حيراتب فري هيلع بيتك

 لمضَأ ىّتم هنإف : كلذ نع لقافتيالو ٠ صقتن وأ اذكديز وأ «هجاهنم لع ءاعدلا يف
 فيش واطا دلار ل ناوزنلا كمامو بالا ةلار لو كاف ليديف



 سس د 9
 نم قيضأ ناويدلا لو نمز او ع ةريظت ذقن هض'تنع 0

 نعدنكياب لك نوكب نأ دضلةلا”ناكو :رلفتلا وع تاو : بقليل افي نأ ١

 ١ لماك كما ٠
 تاديلقتلاو تاءاشنإلا عيمج حفصتي. انعم تراويدلا ٌلوت» مدختسي نأ بجو

 .٠ هناويد ىف رطسلا* 3 ابو ت

 هللا ةازخا لل حمصتملا اذه نوكي نأ ىبخو روع ١ ايفل
 نوكي نأو ندعم « القاع «ةنطفلا , 0 ءاّكذ ءلاعت أ ع

 ءةيطمادف نعاط دم ال ع لاس اظفلو المخ

 ىباحي الو هّقحادجأ سخيال تح ءانحشلاو ةءالبلاو ضرغلا نم

 حج رتبال دسار لس "زها ىو لكلا نر 1 0 7

 هنوئشنيو هنوبتكي ام عيمح ضرعب بلا مزلي نأ هيلعو سا

 ا
 أد ا 2 0 1 تير

 920022 مكس ءروصلا لاق
 ا روبأ تيا 0 ا



 لوألا ءزبجلا ل

 فورصملاو هيلو لبق ىلاولا ملعب «ةلودلا ىف ىريلمرثكأ لع ملط هنأل ىويندلا
 ملا اذه ناكذا طم نمنح « ةياككلايف ديلا م ير كلذ عم نوكيو فص لبق

 تاقبألا نم تقو ىف لقي داكن الو لعتم اه

 ةزدلا نعو لاق خستلاو فاطللا بّمكلاو ل 0 ع عبار

 موتك (ةنماع تاكل نحب نيكي نأ هاا ءزح اهنأكو اهلبق ىنلا ةلزنلاب ةقحال

 ل نا تر نآ1 ١ ىيللو طلخا نم دعم نما بدأللا نع افق عسل

 ل رثك | رهو اعداو لجشلا اذه نأك امل نكلو . قاكلا ردقلا هيف اغلا وأ طحلا

 رع( تحض اقم الإ حاضو اجار لجر هب لغمف دكي ل هم كقننأل ىذلاو نازيدلا

 نيميقملا ىلا ةمّدقتملا لوصفلاو ريشانملا ريطست مسرب يد اكول لا

 ان و نازدلا تحت دنع انهاوورع نكدعتمملا كادت ةءاكو علما

 ٠ اهيلا جيتحآ يتم ةدوجوم نوكلل فرحب ةضيبملا رداغتال هيف ةدلخم نوكت خسأ ىف

 دوهعلاك 6 طخلا نسح لإ جاتحي انم ئقأملا هئشني ام ضدي بتاك - شماحلا

 ءادنإلل |محاص حلصي ىتاا ةمالا ةغالبلا تناك ال: ”ىروصلا لاق. اهؤحنو تاعيبلاو

 تاءامثنإلا مب نيليم ناوردلا راع نأ نحو دنا ق ناتي انه طلخا 22

 ةلاقلا لإ طلخا نادت نوكي راو« هللملا تاكو 2 تادلغا) دلتا:

 كالا نع كلا ردعشلا ةئح اطغخ ندحأ هتقو ىف دعتوب داكتال كنحي ةيوخوملا

 هبتاكي نم دنع |مخفت رثك أو ءةكلملل لك أ كلذ نإ . عئارلا طخلناو ةقئارلا ظافنألاب

 ةهازنو 0 لا ناتكوو«ةنامألا ىف كلذ عم نوكي هنأ بم رعاو يدل قالا |يظعتو

 ٠ مّدقتام لع سفنلا
 دنس لك ناك ادي هنأ. مدت دق قليلا قب بتكييام مقتمتي ليما دج نعول

 دحاو ل كو . ملقلا تارّعو نحنلاو اطحلاو للزلاو ومسلان م موصعم ريغ هركذ مّدقت نم



 ا“ ىثثعألا حبص نم

 ديلولا نب ديزي نأ ىتح دقف . داهششألا سوءروربانملا ىصاص الع بتكلا ابيف التت ٠

 مهدقو « ديلولا ْن ميهاربإ خر 2#

 0 مه امع هعالقإل اببس ناكف ؛مالسلاو تئش امهمأ الع دمتعأف ئرخأ

 رخؤتو الجر مدقت كارأ ىلإف دعب امأ : نايضعلاب

 طرش ام عم هيف طرش دقو ؛ هكلم نع كولما تاثاكب تكي نك 2 واللا

 كإملا نع هسفنب تايتاكملا ئثني ىذلا وه ناك نا هركذ مذقتملا ءاّشنالل ىّدصنملا ىف

 ةبتاكم ىف هيلإ جاتحي امل ؛ هيهذمو هنع 4-0 ىذلا كلملا نيد الع نوكي نأ

 لع لئالدلا ةماقإ و «هبهذم ةرصنو « هتديقع ةحح ىلع جاجتحآلا نم فلاخلا كلملا

 هل وُدبت امنإ فلاخملا لب هفالخ دبقتعأ نم يبهذملا وأ ةللإ ٌجتحي ناو «كاذ ةح

 « مزعلا ةوقو « ةّمملا ولع نم نوكي نأ كلذكو . جالا عضاوم ال نعطلا مضاوم

 بتاك لكو؛ هكلم نعببتاكي هنإف + مفرألا ناكملاو ,« اعألا نحملب نيفنلا فرمشو
 بتاكلا ناك اماكف . تافصلا نم هيلع وه ام ىلإ همبخو هليجو هبعبط هزي هنإف

 بيغرتلاو ليوهتلاو «ميظعتلاو ميخفتلا لع ناك « ةمه !ِعأو امزع دشأو ابناج ائوقأ ٠

 اىلاع نركي نأ ؛ءردهب هتباك نم صقش كلذ نب نصف اكو ردنا

 مهتبتر ردق لء موق لك ب طاخيف "ىبرعلا ناسالا ةفرعم ىف هيلإ بوتكملا ةقبط ردقب

 . مهموف نم فرعي امو كلذ

 اههوجوو + انهتالوز ذ اهئاركو ةاوألا لعل تابتاكم بتنك بنك نال

 مدحلا ىوذ تاذيلفت ءاسنإو « لاعلاو نيفراشملاو باقكلاو.ةاضقلاو باؤنلا برم ٠

 نود تناك نإو ىهو : لاق . تاماسفلاو ناسألا بك . لان 0

 برر اقجال نوكي نأ بحبو ءردقلا ةيلاع رطخلا ةليلجس ىهل نسل لا ١

 ضرعلا نع سفنلا هزت ديلا فاك « رارسألا 'لع.انومآم نوكي نأو .« ابنم ةمدخلا



 لقألا ءزجحلا 1

 عبارلا لصفلا

 ايف مهنم ةفيظو لك بر مزلي امو« ةيرصملا رايدلاب ءاذنإلا ناوبد فئاظو ركذ ىف
 + اننامز ىف لالا ةيلع :ةنسآو ميدقلا نمزلا يف هيلع سمألا ناك

 بابرأ نآ هني ذت ةيذقم ىف ىزوقلا لضفلا و بأ 5 ذ دنق_ميدقلا نمزلا ىف انأ

 ٠ نيبرض ىلع هيف فئاظولا

 بالا 1 لوألا برضلا

 (باقت عبس ىلإ مهاذع ذقو)

 هيكلم ءاشنإلل [ئطدصتت «تايآلولاو «تابتكملانم بشكيام موشن بتناك لقألا

 ناددلا لوني تالص الطحال بالا اذه نيكي نأ بحي و :لاق ١ دعبط ةزارغو

 جاتحي ىتلا نونفللا, افراع «ةباقكلا طورشل ايفوتسم «تافصلا ىف الماك ن وكي ثيحب ٠

 «ةضراعملا ىف ةجخلا ىوق «ةغالبلاو ةحاصفلا ىف مّدقتلا الع المتشم « بتاكلا اهيلإ

 فرصو دؤمحلا مذو مومذملا حدم ىلع هتكلم ردتقي ثيحب مالكلا ىف عابلا عساو

 عضوم ىف زاجيإلاو « بانطإلا عضوم ىف بانطإلاو ؛ ءاش ثيح نإ لوقلا نانع

 «هسسفن نم.ءاشنإلا قوتي هنأل ٌةجردمهعفرأو «ناوندلا باك لجأ هنإف ب زاحجيإلا

 هنم ىنأيو « اليوط امالك كلذ لع ئشنيف درفملا ئنعملاو ةدحاولا ةماكلا هيلإ اولتو

 سوفنلا فو« عدبأ همالك ناك امهف « هنع ملكنملا كلملا كاسل وهتو ء ةعساولا'ةرانغلا

 ئشني ىذلا وهو . كولا نم هريغ الع هنلزنم تعفترآو «كلملا ةبتر تمظع « مقوأ

 ىتلا ةميظعلا تامهملاو ؛راكلا ثداوحلا ىف بتكلاو تايالولاو ديلاقتلاو دوهعلا

 : خاووه ا ددعلا مآ ثينأت تباوصلا )1(



 (١ ىنثعألا حبص نم

 ع 5 ُ

 هب ىنغال هنأو هنع جرا>رخآو كلملا ىلع لخاد لّوأ هنإ ثيح نم « هنم نمخأ

 تاعاسو هليل ءانآ ىف هسفن نم هبيرفتو « هتامهمب هلإ ءاضفإلاو هئارآىف هتضوافم نع

 تامهمو هتود ثداوح لع هءالطإو « هتاولحو ةماعا هروهظ تاقفأو ؛ هراهن

 0 بين الو سرق ىلإ كر هتقث هتصاخ نم دحأب قشل هنأو« هتكلم

 احن هؤلايألا نأ هيلع فينو هلمأ ةيرقلاو ناطقلنلا امراة كاي ا

 هئلودل ثيرتأو اا هيداعأل مغرأو هدالبل رمعأو هتكمامل حاصأ هنأ ملعب |هف

 . هكا بانسأل يوفر

 : كلإل لاقف كولملا ضعب بح هنأ : بتاكلا ديز سرب "لع نع ىح دقف

 ءاضرع ىل تل الو ءارتس ىل كيال لاق ؟ سامو لاق لالخ ثالثا كبعجأ#
 ؟كدنع ىلاف ىدنع كل هذه  كلملاهل لاقف . ئربت سن ىّتح لئاق ّلوق ف لبقت الو

 ممن لاق  ادجأ كيل رثوأ الو «ةحيصن كنعرت أ الو ءاّرس كا ىئفأ ال : لاق

 1 تايحمصتسلابب

 ا مكد وأ ةكلملا لإ ةعفنم باج قلعتي ربخ ناويدلا بحاص لإ نيهتنآ اذإف ١

 هيف هلحتو هيف رظنلا تاوف لبق هلعأو تقو عرسأ ىف هيلع ناطاسلا علطأ ؛ اهنع

 باترآ نإو . هتدهع نع جرخيل ناطل_بلا ىأر ىلإ هيف رظنلا در مث «هبأر بئاص

 الو « تعين نع اطر نوكي 0 هيف ههف اشيل ناطاسلا ىلإ هعم هرضمما نختلا س

 هلامهإ ةطساوب قحليف سمألا سفن ىف هتدص لاتحآل ةسييرلا درجت هربخ غيلبت لمح

 . اهريبدت نسحو ةكلملاحالص لإ عجريامرئاسوف لاما كاذكو . هكرادت نكميال رض



 لؤالا زحلا 0

2 42 

 كلذ لسنا ا دالب نم ٌودع كدا ثدع:اذإ اهريغو تاعا اطقإ نم ناطلسلا

 كيف ليللا ف كلذ ناك نإف : ةيلاحلا لاهعألا نم تارفغلل ةر واحلا عالقلاب نك

 رانلا دقوتف «٠ هدهن نك هرظنف لالا كلتا سوعر نم تازفلل بزاقملا ناكملاب رانلا

 لع يررقلا ئذلا ناكملا 111 اولا ىزتتي وح اذكجو رانلا دقويف هدي نم ةرظف
 هرغ 3 0 , م 3 3 2 هه

 ملعيف كلذي مالعإلاب ماما ةفخعأ ىلع هتقاطب لدسريف 6 مون صعب وأ موب ىف سييلب

 مل للا كلا ع دل هال ق درو هللا يودع كتمت دقألا

 نم برقلاب نويت رم .ةكلملا هذه نم موف اضيأ ناك هنأ ىتايسف تاقرحلا امأو

 قرحلا طبرتو اهوحنو بلاعثلا كمت نأب مهعورز قارحإ لع نولي راتتلا دالب
2 0 2 ٠. 1 

 يسلب اذإ مهعور زف لسرتو رانلاب لدفوتو بااعثلا كلت بانذأ تبزلا قى ةسومغملا

 0 انيمي ةذخأ 0 ىف بهدتف اما انذأب 0 كلت نم 2 اهدحأف

 ا

 رصم كولم نيب حلصلا عوقو ني> ند يك لطبدق نامعألا ناذهو د تلق

 .٠ ىلاعن هللا ءاش نإ هعضوم ىف 53 ىلأيسام لعراتتلا كولمو

 رق نادل ىلا

 ( ةكلماو ناطلسلا لع هعفت دوعي امث ةنقاعلا رومألا ىف هرظن (

 ءاشنإلا ناويد بحاص ةبثر نايب !لع مالكلا ف لصفلا اذه لؤأ ىف مدقت دق

 هتامهتد ىف نيفرصتملاو ناطلسلا:مدخةلزنم ىف سيل هنأ نايبلا ٌداو» بحاص مالكن م



 /١ ىثعألا حبص نم

 دادغبب ةاعيملا كج زؤسآو ؛ انصرف نيعيرأو اي موي لك ىف ريس ناك اهبنب دحاو

 اهريغو بك اولا يف همامأ نايسثم نازيلسلا بلت 1 يضاس يهمل 0

 ظ ٠ برق ىلع

 مدق نيج ٍدادغي بحاص سب وأ نب دمحأ ناطاسلا ةمدخ يف امهتيأر دقو”: تلق ٠

 كلذ اىناعتب ال هنإف ةيرصملا رابدلا اةأ ٠ “رمت نم اًراف قوقرب .هاظلا ةلود ف رصم

 هنأ الإ وَُسلاةَش داتعي نم مهوحنو باودلا ةيراكمنم بابشلا ٌفافخ الإ | مدنعا
 ضعبىلإ ةيناطلسلا باوبألا نع هاب ىفطأ لاصيإ ىضتقي ىناطلس مهم أرط اذا

 نم ديربلا ليخ عاطقنأ وأ قيرطلا يف ودع ةلوليحل ديربلا الع كاما ىجاونلا

 | ةعربس فرص نم ناطلسلا أب سلا كيتا بدت[ عءيضاراسا سا

 0 . هباوجب نايتإلاو هيلإ بوتكملا نإ فطاملا كلذ لصويل رفسلل ودعلا ةدشو

 ةبحص امم لك زهجيو دحاولا اىنعملاف دحاولا صخشلا لإ ٌرثك اذ ناباقكلا بتك

 قئاطب ىف مدقت 6 هدصُقم ىلإ رخآلا ىضميف دحاو ضرتعي نأ فوخ درفم دصاق
 مهنأ ءالؤه نم ةيناطاسلا تامهملاف رفاس نم ضعب ىنريخأ دقو : ةلئاسرلا مس

 نوذخأي ليللاف اوم اذإو اراهن نوئمكيو اليل نوع ؤدعلا فوخ دنع بلاثلا . ١
 عمسل هال نحن ممم ةيمر زادقم مهتم نيم لك نب نك ذل و للا نع انتاج

 هيف نوقالتب ناكم الع مهتدعاوم عم نيقّفتم اونمكر اهلا 3 اط اذاف نس مف ا

 رشع ىداحلا سأل
 هرج 2 5

 ( تاقرحماو روآنملا مأ ىف هرظن)

 هذه لهأو راتثلا نيب بورحلا عوقو دنع مكقتملا نمزلا ىف هلأ ىتأيسف روانملا امأ

 لامعأ نم سبب نم بيرق لإ و ةيماشلا .كلاملارخن اب تارقلا نيب ناك « ةكلفا



 لوألا ءزجلا ١

 نم ةهوركملا رابخألاب هييتأي نم ىطعب نساك هنأ كولملا ضعب نع ىكح دقو

 اد طال هلأ ام لع امرتكأ نسنساوحلا

 بوني ٠ هؤدغ سيات نم ةاكيض وأ ةاال لجان, اذا نكمل هنأ معاو

 ةرورضلا تعد امير هنأ لع ؛هنكمأ ٠٠ ةروعلا رتسو سلا ناتتكب مهنم زارتحألا

 لراع نقي ةتفيفس "زع نزلا رهن ودع كلما فرعي "نأ. "لا نايحألا نبق

 21 رن نت حاج 31711 فطلخب نأ كلذ قف "قب رطلاو تهلك اذن

 هيلإ قلي ذقنيف «هتحيصن جرختتسي يح لذبلا ةرثكو ّربلاو ةلاقسآلاب هيلإ دقوتب نأ
 هلوبقل برقأ نوكيف هيلإ هلصويف ةديكلا هيف ام لقألا هبحاص نإ هغيلبت دارأام

 ٠ همت نمم هريغ نم هل هغولب نم

 رشاعلا نمألا

 بتبكلا نم تاِفّطَملاب نورفاسي نيذلا داصقلا رومأ ىف هرظن )
 ( ىحاونلا نم ةيحان نلإ 9 كوسو دف دنع

 لقأ نأ : هي رات ىف ريثألا نأ تذ دقو .اهرك آو ةنطلسلا تامهم مظعأ نم وهو

 : ةثاؤنلاو نيثالثلا دعب مليدلا كولم وأ ةنسوب نت ةلودلا مم كلولملا نم ةاعسلا ديلا نم

 كن ناهيصأب هيوب نبآ ةلودلا كر 0 ناك هنأ كلذ ببس ناكو

 ةاعسسلا ثدحاف رابخألا تادتجت. ةلودلا نكر هيخأ مالعإ ةعرس ةلودلا زعم دارأف

 ّعاس اههدحأ ناكوءشوعرمم رخآلاو لضف امهدحأ مسا نايعاس همايأ ىف ئىشدناو

 لك ذأ امهنأش نم غلب و «ةقرف امهنم لكل بضعتو  ةعيسشلا عاب مالو ةنلا

 )١( لصألا ىف اذك ٠ هبنتف “لا منمي نأ ادحأ ندمبال”” هباوص لعلو .



 7-5 ] ىثعألا حبص نم

 مهنم داع نأ رّذُف نإ و . ةحيصنلا الع هريغل ايعاد كلذ نوكيل هيلع هسفنب درو اذا

 هيلو ليي شحوتسا الف قهرا“ ار لصا وأ دق رفاظ رث دخأ

 زرت نأ ةيياعد ٠ ئرحتألا عجن ةرملا عن مل نإ هنإف ؛ ؛نايبسإلا هلماعي و «ليخلا

 عاطتسآ نإو٠ تامهلل هجوتلا دنع امس ال اضعب 0 تنازع فرعت نأ نع

 الجر مهنمدخاو لكل لعج كلذ هنكمي مل نإوء لعف ةطساو مهنيب و هنبب لعجيال نأ

 فالي «هرهظأ ابر ضعبب مهضعب ىلع .اذا هْنإف هيلإ هلاضنإ ىلوتي هتضاخ ضعب نا

 .هقدعل مهتألامو هيلع مهقافتآ نمؤي ال هنإف اضيأو . ّبسلاب دحاولا صتخآ اذإ ام

 ىّدوي اعر كلذ نإفءهسشاوجو هنونع هكسع نم دحأ فتعت نع ز رتخ كارا

 دنس سارعي نم لك هيل هيفا ىلا *ئسب نأ هلطرب ةخقلا دوعلاوّرسلا راشننا ىلإ

 كلذ نم هدا ممِجآ هيلإ هيّدؤي ايف طوحألاب ذحأيو مهرابخأ تفلتخآ ناو هنويعو

 ؛ هلوقيايف قداص مهنم لكو مه رابخأ فلتختدقف « مهنم دحأل اينذ مهفالتخآ لعجيالو

 .دحأ الع رثع اذاو . هعمس ال ام مسيو نعم لا عرب الاء ئرب دق داو لت ١

 غو نإ هيلع هب وبالو كلذ ذ لع هبقاعيالو « هيلعو هنع اهنا دَلَر هسيساوج نم

 لابولا نم ةنايحلاو قدعلا ةألا#م ىف امو ةرخخآلا أ هل ارك ذم فطلب ةولخ ىف

 قدعلا عم لاو هت دوسو ةتافاسم نن هيلع اه ركذ هل ىر م سأب. الو .ةرخآلا ىف

 نا :كش الو ::هحالصتسال عدأ كلذ - راف: ءةلإ راض ره م ىردبالر مغ لع

 ةآلام لإ كلذ هاذأ اع رف ءهدلسف تاق نم رح دج ايف وأ تقولاىف امِإ هحالصتتسآ

 . ءاطعلاو لذبلا ةرثكو« حفصلاو ملحلاب افورعم قدعلا ناك اذا امس ال« هتطابمو قدعلا

 رهظ الو رشبلا ماودو تبثتلا هيف لمعتسآ هؤدع نع ربح سوساج هيلإ رضح اذإو
 هارهظي الوء ةحصانملا ردق هعم توفي هنع اضارعإ الو« مانا هعم رهظت هيلع اتفامت

 امف هنعترسلا نايك هيف ىعدتسم امم كلذ نإف ةهوكملا رابخألا نم هب ةيثأ ام ةهارك
 ٠ هب رارضإلا ىلإ ىّدؤيف هركب



 لوألا ءزبجلاا |

 دا ناكل . ايلإ ةيرش لا جلا ا ادمألا هب زرح هل نوكي نأ ابنمو

 نوكيف هسمأل ظقيتو هل هبنت لاؤسلا ىف ناكا#؟ رف ءاهلهأ نعو اهنع لاؤسلا نع هل
 ناكو هيلع ٌلدف هكلم لاح نع لئسو ةب وقعلا ف عقو ار لب ؛هكالهل اببس كلذ

 . هلال هيلع انيع

 مالكلا نم عقبام طقتلل ايلإ هجوتي ىتلا دالبلا لهأ ناساب افراع نوكي نأ اهنمو

 ءاهرابخأب نيملاعلا دالبلا ناكسو ةكلاملا كلت لهأ نم هطااخ نم هبيسب بهذ ايف

 لهأ لع بلاغلا نإ ثيح نم ناسالا كلذ لهأ ةألاممب مهني نم كلذ عم نوكيالو

 ٠ مضلا ةلع ٌةيسنحلاو «سنحلا داحتآ ناسل لك

 ثيحم قدعلا هب رفظ نإ ةب وُمَع نم هيلإ ريصي هلعلام للع اروبَص نوكي نأ !هنهو
 دي نم هصلخيال كلذ نإف ؛ هتكلمم ىف نهو لع علطب الو هكلم لاوحأب رب ال

 محي امم كلذ نإف ب الصأ سوساج هنأ فره الو لب . هنع هتوطس عقديالو « هؤدع

 اذإف ٠ اجتاعبتسا عسد ال ىتلاآر ومألا نم كلذ ريغ ىلإ : هَقْتَح لإ ىضفيو هكذلف

 ل ءاهاجع ىف انو طئارشلا هذ لك سم ريع م سيساوللاو نوفلا نم دعو

 هنأ الو همت هنأ هل ةفرص7نمزف مهنم ادحأ مسلطي.الو ةافاصملاو دولا مه رهظُ نأ

 نإف ؛ هياع اثيد نوكي تأ تاقوألا قيْضأ ىف كلذ هاذأ امب رف ؛هيدل نومأم ريغ

 وق هات هاب فلكل تك كرا باح لاو ديعع قر فلا

 «رومألا دسافم الع ناسنإلا لمحت دق ةرورضلاو « ةرورضلا نم هيلع وه ام عم

 :ملالإ ةعاصا لبق تالّشلا مهدهاعت لفغب الو « َربلاو ناسحإلا ملط ليو

 مهو مهروضح ىف ميباهأ دهعتيو «تامهملا ىلإ مههجوت دنع كلذ ىف ديزي

 ءءاضقب مهنم هثعب ْنَم الع ىضق نإو .هرطاوخ هب َىنصتستو مهولق كاذب كلج'
 هل هلع ناكام ناسحإلا نم هدعب نه ممل لعجو « هلهأ نم هفّلَخ نم ىلإ نسحأ



 ا عال لسا سيرا لا ور ب ل اوي دل

 ل ىثعألا حبص نم

 عسانا سعأألا

 ( سيساوحلاو نويعلا سمأ ىف هرظن )

 ةرادم ءاشنإلا ناويد بحاص الضو .ةكلملا دامعو كا ٌسَأ نم مظع هز وهو

 سهأ ىف طايتحألا هيلع بجيف ٠ مهشب رصتو هلاجر رايتخأو هرييدت عوجر هبلإو

 '1إ هجوتيدق لوسرلا نأل : لسراو ةييرلا أ ىف طاتض اضل
 قو اذإ ٠ ء قدعلا لإ الإ ةمج وتب ال سوساملاو ؤدعلا لإ هجسوتس كقو سام |

 . لعاف هيو «دمتعم هيلعو «رئاص هب ىتأب ام ىلإ هنإف هسوساجي

 : اطورش سوساحلا ىف اوطرش دقو

 ناك نإ و هربخب عفتني ال نينظلا نإف « هقدصو هتحبصنب قوي نمم نوكي نأ اهنم
 ررضلا رثآ اب ر لب . ةحلصملا هيف توفتف هيف مهتاف قدصلاب ربخأ ام: ر هنأل اًقداص

 مهتملا نوكي فيكو .. كل نوعال كيلع نيم ةقيقحلا ف مهتلا ذإ كل 08

 تدلاس نإ ةميظعلا اياضقلا نم لاومألا لبلخ هيف: فرضي ايف اىس ال |

 . سوفنلا تاسيفن
 رار 5 57 . . ٠

 بئاصو هلقع روفوب كردي : ةقات ةسارفو باص سدح اذ نوكي نأ اهنمو :

 هيف وه ايف ٌلدت_و هب قطنلا نع هودتك اه ةدهاشملاب ودعلا لاوحأ سا

 هئبىوق اهدضعي رخآ سمأ هل حالو ةيضق ىف سررفت اذإف ضعب لع رومألا ضعبب

 ٠ ضعب ىلإ نئارقلا ضعب ماهضناب اهبف

 ؛ لصوم لك نإ هئاهدب لصوت ؛ ةيهدلاو ليلساو ماؤبللا كك نم ١ اينو

 ناكاىتم هنإف . هنكمأ قيرط ”ىأنم هدصقم كردي و« لخدم لكى ف هتليحب لغو

 ٠ هتباط نه نيديلا رفص دوعب وأ هب قدعلا رفظ عقي نأ كش وأ بابلا اذه ىف ارصاق



 لوألا ءزحلا ا

 هلتقف قشمد بحاص ىروب هب رع ءاهنم اًضوع َروص هل اومّلس نأ الع جيرفلل
 لقت مهرمأ لزب ملو «ةفئاطلا هذه نم قشمدب ناك نمو ”ىنافدرملا هر زو لثقو

 ناظللا مايأ ىف :مهبلع مدقملا ناك نأ ىلإ مهيمدقم نم دحاو دعب دعاول ماشلا

 مبني ناكر طرضبلا ناس يملا غاز خيل اربأ ثيوبأ نب تاسوب نذلا خالص

 الإ كاذب اوَرَفظي لف هولقيل تارم يلع اوبثوو ٌةنيابم نيدلا حالص ناطلسلا نيبو

 حفصلا هولأسف « مهباع قيضو ةئامسمخو نيعب_سو نيتثثآ ةنس ىف مهعالق رصاح نأ

 تامث ةئس ىف تاه قع مهنا اهّقفم نانس نيذلا:هشار قبو كاذ نإ مهباجاف ميلع

 . ةئامسمخو نينامتو

 هل ارهظم ناكر صم كلم نم لك نأ نودقتعي رهو” : راصبألا كلاسم ىف لاق

 ربك أذل ميعنلا نم هسيلإ لقت اناس ىف'عبسوفن ثفالثإ نوريو هنولوتي كلذلو

 مهنم لسرب_ هنأل هؤادعأ اهفاخي ينم مهةعباشع رصم بحاضلو” :لاق بثميخي

 اذإ هلهأ هلتق هلثق نع نيفبهل ؤدع ملا هثعب نمو ءهدعب لبق, نأ ىلابب الو هلتقي نم
 10. ةمولتقو هوعيث بره نإ« مهيلإ داع

 «ةيوادفلا مّدقم ةراتمهيلع ثّدحتملا هريكن ومس مّدقتملا نمزلا ف اوناكو : تلق

 ؛ نيدهاجملا كباتأب ,هريبكو نيدهاجماب مهسفنأ أوعم دقف نآلاامأ . هب وادفلا خيش ةراتو

 نوجرخي الف ساننلا ةطلاخم نم ءالؤه عنمت مّدقتملا نمزلا ىف نيطالسلا تناك دقو

 هاحأ نكمي الو ناطلسلاب قلعتي امل جورحلاب هل سر نم الا اه ريغ ىلإ مهدالب نم
 متسما م كلذب بتكي ناكو .هريغو شاسق ءارشل مهدالب نل لومسدلا نه :راجتلا كم

 ىتأيسسو .. سورحلا ماثلا بئانل اهب هوي ةيناطلسلا باوبألاب ءاشنإلا ناوبد نم
 ءاش نإ .تايالولا ىف مهكباتأ موس ص ركذ دنع مسارملا هذه خسل ره ؟ىث داربإ

 ! اع هلل

 ٠ دارفالاب هركدع هلعل )١(



 1 ىثعالا حبص نم

 ىحاونلا كلتب عالق ةّدع اهيلا فاضتسآو ناهبصأ ةعلق الع لوتس مث «ةئاغبرأو

 ظَعو «دالبلا كلتب ةفئاطلا هذه ةكوش تبوقو «ةثاعبرأو نيعستو عسل ةنس ىف

 ةنم ىف تام تحب كاذ ١ع حابضلا نبآ ىو «سانلا رئاسوب كولملا اهفاو ءاج ١

 نم ضف نلإ اهرمأ راض ىتح هدعب عالقلا كلت تاّقنتو + ةلامسمتو ةرشع ناب

 نيسمو عبس ةنضى ةبوتلا رهظأف "حاصلا اككلأ نسحنب نيدلا ٌلالج ىمسي هبقع
 الإ بتبكو «مالسإلا رئاعش رهظأف «ةئاّمسو :نامث ةنس ىلإ كلذ الع قبو ايت

 دوو 3

 ةتس شوت ىح قب هو « ابمف تميقأف ءماشلاو جيعلا دال ةيليعامسإلا عالق ا

 عالقلا كلت مهومدقم لوادتو « دمحم نيدلا الع 1 أ هدعب ماقو عةياوسو ةرشع 0

 لهأ خارصتساب ةئاقسو نيسمو تس ةنس ىف مجعلا دالب الع وكالوه جرح نأ نإ
 . اهرخخآ نع مهعالق برفن « رهداسفو مهثبع نم دالبلا كلت

 مارب ىمست لجر مأشلاى لإ مهنم لخد هنأ اهب مهتوق لأ ناكف مأشلا دالب امأو

 )0 ماهل بحاص ىروب كولملاجات مايأ ىف دادغبب ىدابادسألا يهاربإ هلاخ لتق دعب

 ع 57 زو "ىناغدرملا ديعس هدضاعو « أم هبهذم ىلإ اعدو قشمد ىلإ راصو

 فن ةّدع كلمو مارب سعأ ملفعف « ساي ةعلق هل ماسو قشمد ىف هتماك تلع

 هاهي سل هامح نيب عالق عبس ىهو « نالاىلإ مه . ةفورعملا عالقلا اهنظأ لايحلاب

 /ىاوكناو«ةفاضرلاو « فايصم ىهو : نا ا نوفل ىلع "ىورلا رحبلاب

 ناكو . ةوعدلا عالقب ثيمس انه نمو ؛ةقنيملاو «ةقيلعلاو «فُهكلاو «سومْدُقلاو

 هماقم ماقو« معلا ىداو لهأ نيبو هنيب ٌتَرَب برح ىف لتق هنأ مارب نم صألارخآ
0010( 

 قششمدب م ضوع فاثدرللا ري زول ماتأو « ليعامسإ دىسأ مهنم لجر سايناب ةعلقب

 اهملشا مهو ءاهب هل محلا راص 0 قدشمدب هسهأ مظعف ءافولا وبأ همسأ مهنم الجر

 ٠ هرو

 : صمح لحاوس نصحو ةريغصةئي دمو ةروك ثتوقاي لاق . شايئاب اهلعل 0( ْ



 لقالا ءزملا 0

 ىلإ مث «نسحلا هنبآ ىلإ مث « هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب "ىلع ىلإ صنلاب تلقتنآ

 لاقتنآ نوُعّدب مه مث « قداصلا رفعج نإ نيَسخلا ب ىف ثاّقنت مث «نيسحلا هيخأ
 . هيب ىف تلقثت مث « ليعامسإ هنبآ ىلإ قداصلا رفعج نم ةمامإلا

 مجسلا دالب ىف نْوُمسُيو ٠ نولي نم لع لاملب نوُداقي مهنأل ةيوادفلا اومسو
 . داما هلك مهيهذم نأل ةدحالملاب ةراتو «هنوَمحْيو مههذم نونطب مهنأل ةينطابلاب

 مهفيلحت ركذ دنع مالكلا ىتأيسمو ٠ ةيداملا ةوعدلا َباحصأ مهسفنأ نومي مهو
 . «مهّتلكْث لع دق مدقتملا نمزلا ىف اوناكو ٠ ئملاعت هللا ءاش نإ ناميألا الع مالكلا ىف

 دالبو مجعلا دالبب عالق ةّدع ىلع أولوتساو كو تبوقو سيت ثدتشأو

 هاشكلم ناطلسلا ةلود ىف مهتوعد ٌراشتناو مهتؤق ةيادب ناكف رجعلا دالب اقف. مأشلا
 أشنف شاطع همسأ لجر مهيمدقم نم ناك هنأ كاذو . ةسماخلا ةّناملا ىف ةقوجلسلا

 مجعلا دالب ف ْنَم هب ملأ «مهف هنأش عفترآو مهيهذم ىف مدقتف دعا رب دمنا

 «هركذ مّدقتملا هاشكلم ناطلسلا اهانب دق ناك «تاببصأب ةعلق الع بلغف «مهنم

 نب نسيللا هل لاقي. لجزممالت نم ناكو ؟توملا ةهاقب فرعت ناقلاطلاب ةيصلقو
 ةوعدلاب ههنتأف ءرحتسلاو موجنلاو باسحلاو ةسدنملا لع ف مدقتو ةماهش وذ حايصلا

 هنم حايصلا نب نسحلا رفف ةيليعامسإلا فئاوظ ةلمج نم رهو + نسلحانلا ءاذقا

 .ديبأر نك اذ نيمطانلا ءافلغ ١ ماكل شان ةودتسملا ذعموي ايباو رض ٠ الا اي راع

 مامإلا نم هلأسو « كلذ لا هباجاف هتمامإ ملا ةوعدلل دالبلا لإ جرخينأب هرمأو « هز

 نم حاصلا بآ جرف مهنم ةيرآرتلا هبلإ بسنت ىذلا وهو رازن ىنبا : هل لاق« هدعب
 ءرمصنتسملا ةماهإ ىلإ وعدي مورلا دالبوو ءركب رايدو« ةريز41 او ماشلا ىلإ راسو رصم

 رغشاك لخدو «ربنلا ءارو ام ْلِإ اهز واجو ناساَرحت لإ راسو «هدعب نم رازن' هنبآ مث
 نينامو ثالث ةنس يف توملا ةعلق الع ىلوتسآو ناقلاطلا لإ داع مث «كلذ لإ وعدب
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 14 ىثعألا حبص نم

 حانج ىف امهنم لك قّلعي و «رابنلا نم امهتبات ةغاس: نار نو ناتقاطب بنك نأ

 ضراع هل ضرعي نأ لاتحخأل دحاوب اىفتكي الو « نالَّسربو < لئاسزلا ماما .نم رئاط

 هيلا هب هو ىذلا جربلا ىلإ رئاطلا لصو اذاف . هدصم لإ لوصولا نم هعنمب

 هيلي ىذلا جّربلا مامح نمرئاط حانجي اهَقلَعو هحانج نم ةقاطبلا ذخأو جآرتلا هكسمأ

 جاربلاٌدْحآيف ةعلقلا جرب ىلإ ىهتني ىتح كلذ العو «جربلا كلذ نإ لوُْتَلا نم ىأ
 عضيف « هيلع ضرعيف ريكلا راداوّدلا دب نيب هرضحيو هحانج ىف ةقاطبلاو ٌرئاطلا
 افيفخ هبيسل ةقاظبلا ترضح ىذلا ىمألا نك نرإف . هدب هحانخ نع ةقاطبلا

 ىلإ جاتحي امهم ناك ناو + هب راداودلا لقتسأ « هب ناطلسلا ةعلاطم لإ جاتحيال

 لعفي اك ناطلسلا اء ةقاطبلا ةءارقل علطو رسلا بتاك ىعدتسآ «هب ناطلدلا مالعإ

 ةيناطلسسلا باوبألاب تامهملا نم أرطن امف محلا كلذكو .٠ ةدراولا تانتاكملا ىف

 كاذ اىؤعم ىفو ٠ مهملا كلذب ةفّاعتملا ةهملبا الإ ةعلقلا جرب نم مام لاب هّجوي هن

 اهوحنو سلب ارطو ءَبّلَحو «قشمدك ةيماشلا كلاهلاب ماظعلا تابابنلا نم ةباين لك
 ءاش نإ هعضاوم ىف هركذ ىتأيس ام !لء «تايالولاو راغصلا تاباينلا نه اهتحت اه عم

 .: كانت قا

 نماشلا ألا

 ْ ( ةيوادفلا رومأ ىفهرظن )

 دمح نب قداصلا ٍرفعَج نب ليعام#إ ىلإ نيبستنملا ةيليعامسإلا نم ةفئاط مهو

 هللا مك بلاط ىبأ نب هلع نبآ طبسسلا نيسنلا نب نيدياعلا نيز ”ىلع نيوقايبلا

 ةعيشلا نم ةقرف مهو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب ةمطاف نم ! ههجو
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 ٠ ٍلسو هيلع هللا لص ىننلا دعب ةمامإلا نأ ةعبّشلا رئاس نه مهريغ دحلا مدقتعم !



 لوألا ءزنملا ل

 'إع كلبحام* : لاقو لؤألا هلوسرب اعد ردنكسإلا ىلإ لوسرلا داع املف ٠ ”ىّدِؤ

 « كلملا نم هآر ريصقتل هنم ناك كلذنأ زقأف « ؟نيكلم نيباه داسفإ اهب,تدصق ةماك

 هقحتتسنال امم تلقأام كاف ! انلال كسفنل تيعس دف كارأف”: ردنكسإلا هل لاقف

 أ ل .! ةعيفرلا ةريطفللا سألا ىف هعقو5 ارث كلذ تلمفب هيلا تلسرأ نم لع

 ةريثك سوفن فال:إ نم ىلوأ ةدحاو سفن فالتإ ئأر هنأكو “ .هافق نم عزتف هناسمب

 رودصلا نئاغضو نحإلا نم ريثيو ةوادعلا نم نيكلملا نيب هعقويي ناك ام
 5و هلح ريغب لوسرلا هكفسس مرد نم م : لوقي كباب نب ريشدرأ ناك دقو

 دقعو بيت لام كو ! تكتآ ةمزح كو. ! اهرثكأ لتقو تمره شويج نم

 , « ! هب نوتأي ام بيذاكأو لسرلا ةنايخب ضقت

 عباسلا سعألا

 ( هتاقّلعتمو ماما جاربأ سعأ ىف هرظن )

 لمحي ”لئاسرلا ماهل اجاربأ ةيرصملا رايدلاب نأ نلاعت هللا ءاش نإ دعب ايف ىتأس

 دلل مالو لحلا عل 2 اهم ؛ناكم الإ نايم نم هتحتجأ ىف قئاطبل
 از را كل لق نكر ٠ ةيريتكسإلا ىرط حابأت < سيبلب ةنيدم ماكلا

 هنم لقنب جرب لك مامحو ٠ نآلا كاذ طق أم باذيعو ناوسأ لإ اهنمو « صوق

 اذإف ٠ لسْرَأ اذإ هنطوتسم وه ىذلا هجرب بلطبل هيلي ىذلا جربلا ىلإ موي لك ىف
 هب ةيناطلسلا باوبألا ةعلاطم لإ جاتحي ص هريغ وأ ديرب درو وأ "مهم 2 ضرع

 اهيف ثّدحتملا اهيلاو بتك « ماما جاربأ نم جرب اهبف ىلا ةنكمألا نم ناكم نإ

 ةداعلا ترح دقو . مالا ةحنجأ الع اهب ثعبو « ةيناطلسلا باوب الل كلذب

 ٠ نآلا كلذ عطقناف هلعاو لصألا ىف اذك (1)



1 0 

2 1 
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 ا ىشعألا حبص نم

 : هرومأ تاعنهم ىف دينيض هيكدو ا( كللل د ةمدقتلاو

 هَجو اذإ مزاهلا كلملا !لع قحن””+ لوقي نمرفلا كولم َرحنآ كباب نب زيشدرأ ناكو
 هنكمأ نإ و«نينثاب اهدعب هَجو نيلوسرب هَّجَو نإ و رتآب هفدرب نأ كلم ىلإ الوسر

 «لعف ٍقيرط ىف هلّسَر نيب عمال نأ
 ثدي ال نأ رش وأ زيخ ىف باكو أ :ةلانيرت هاثأ اذا: لوسرلا نأ. مزطا نبو

 ىّتعم عمو افرح ارح هتلاسروأ هباك هل ىكديزحتآ لوسر عم لرب ىح انش كاذرف
 نيبام دسفأف هب ةفوشام ٌريغو ءبتكلا لعتفاف هلمؤيام ضعب هتاف امبر لوسرلا نإ

 ةنتف عوقو ىلإ كلذ ذأ (نم درو ؛امهزحو" ىلا 3 كلم نف : هيلإلّسرملاو لسرملا

 مو كاؤ حتبس ألا مقافتو ةعاطلا .رغ بئانلا جورخ وأ «نيكلملا نيب

 , هكراع يع الاعلا

 تش ةلاسرب ءانفم قرا كوله ىضسب لإ الوسر هور دك الا نأ قد ١
 دداسمو موقم نمولختال كولملا نإ ! كيو” : هل لاقف اهنم فرح ىف ردنكسإلا

 قرح اببف تدجو دقو ١ ىنامملا ةئيب ظافلألا ةيسحص ةلامرب نتج دقو تلاع
 4 6 5 ِء 00

 هنم نيقب ىلع لب لاقف ؟ هيف كاش مأ فرحلا اذه رم تبنأ نع اره ابطا

 ءاج ىذلا كلملا ىلإ داعب و افرح افرح ظافلألا بّسكَت نأ ردنكسإلا عاف . هلاق هنأ

 لوسرلا لصو اماف . دل مرتي هيلع ًارقبف رخآ ٍلوسر عم هدنع نم لوسرلا كلذ

 « لوسرلا كلذ سهأ ىف ردنكسإلا هب هيلا بتك ام هيلع أرقو كلملا كلذ لا ىناثلا

 “فرحا اذه 'زع كلذ ص”: جرت لاقو ردنكسإلا هركتأ ىذلا فرحلا كلذوكنأ

 هعطقأ نأ كلملا نع لصو ام لجأ ىنإ»”: لاقو ةمالعب عي سنرأ نمأف اهعضوف

 : رديكسإلا لإ بتكو . «ءاش ام هلئاق فو هيف وه عتصيل نكلو «نيكسلاب

 هنذأ لإ و « قطني هناسل رع ناكذإ ؛لوسرلا ةجهل ةصص دكلملا سأ نم نإ ”



 لؤألا ءهردتنملا ١ ١

 الإ "ىديربلا هجوتي نأ الإ مهللا ٠ حول ريغ نم هقنع ىف اهلعجي ءارفص ريرح ب ارش
 كلذكو . ةميدقلا ةكلملا مأ فراعتل حوللا لإ جاتحيف «ةيئانلا كلاما نم ةكلمم

 ةقرو ىف ةكلملا تاباين نم ةباين نم ةيناطاسلا باوبألا ىلإ هجوتي نميف مكحلا

 ليخ وك ارم حلاصم لع هبتلا ءاشنإلا ناويد بحاصلو ٠ ديربلا ليخو قيرطلا
 ظ ت اهريعإو هين رملا رايدتلا"ف قرا

 . لاعتمتلا ءاشنإ اهعضوم ةلصفم « ماشلاو رصمب ديربلا زك |سهاإع مالكلا ىتأيسو

 نميف طامي نأ هنود نف كلملا نم :ديربلا سعأ ىف رظانلا لع بحي هنأ ملعآو

 انااا ضينيو اهنافكك موقي نم ةيضق لك .ىف هجويف «ةيناطلسلا رومألا ىفهلسري

 «منم براجتلا باعصأو مهئالقعو ةيديربلا رباك أ باونلا رباكأو كلولملا صتخيو
 نيسحتو «مالكلا قيغت ىلإ اهيف ل كلا جاتحي ىتلا همك تابيملاق انوع

 : لاقي هنإف ء هيلع ةجا ةماقإو هباوج ٌدرو «هيإ لسرملا ةهبش عامجو « ةرابعلا

 نأ كلملا لوسر !لء قا نم :ليق دقو .٠ هلوسرب و هباكب لجرلا لقع ىلع ٌلدتسي

 نوكي نأو ءةعتم ماكحتسآو ٍنيلو ةضراعو نايب اذ ءجاّرملاو ةركفلا حيحص نوكي
 اعيرب اقودَص ءاهيناعم كلملا رع ظافلألل انرثؤم «هتبوجأو مالكلا جراخت اريصب

 كولملا الإ لسيرب الو ؛هدصاق»ىف ههيجوت لبق هناحتمآ هلسرم العو . عمطلا نم.
 كولملا ناك دقف .. هتكلمم لهأو هباؤن ىلإ لئاسرلا ري كتب هريتخآ نم الإ «بناجألا .

 ضعبالإ هلاسرإب هناحتمآ اومّدق مهمل صخش لاسرإ اورثآ اذإ نمزلا نم فلس ايف

 هب لس اهف انيع هيلع لعجي مث :هتامهم نم َئشىف ؛هراد راَرق ىف نمم كلملا صاوخ
 نإف ؛ هتيع ُكلملا لآسو اهباوجي عجر هتلاسر لوسرلا ئدأ انافزو ريش هل نيس نب
 ةزيملا هل تراص ؛«هنم كلذر كيو هيلع نع نه نم هب نام قوتنا دلاكات قباط

 )١(. رهاظ فيحصت وهو دري ولصألا ىف :



 ل ىثثعألا حبص نم

 لسد و« بالا متيو « روطسلا نيب هعم دَقْنَي ىذلا باكا رج آ ىف همنا تك و

 هب هل مرافق لع هلمجو ءهديصق ةهج نلإ هجوتلاب قيرط ةقرو هل بتكيو ؛هبلا

 «همسأ كرتيو «قيرطلا قاروأ باك الع مالكلاىف هزكذ ىتأآيسام 'لع ديربلا ليخ نم

 . ناويدلاب رتفدب هببسم هجوت ىذلا لْفْسلاو ءاهيلإ هجوت ىلا ةهلباو «ِمرفَس خيراتو

 قي تليدلا ناك دوت تناك راذاودلا دنع دةتسأو ةيراداودلا عأ مظع الف

 ىلإ كلذ ىف ألا ٌرثكأ عجر « ةلاسرلا قيلعت 'لع مالكلا ىف مّدقتام لع ةلاسرلا هنع

 ةنع اهلي 14 كلذب هنع الاسسرلا قلع ةمدخ ىذلا كَْسّدلا تناك زاصو «رادازألا

 مسرب ةفيطل ةقرو ىف بتك ماشلا ةهج نلإ ديربلا ناك نإف ٠ مقتام الع هريغ ىف

 ملاعت هللا نعأ الثم ”ىرهاظلا وأ ىرصانلا راداود ريمأ ىنالفلا مودخملا زنقملا ةلاسرب

 لإ هجوتلاب هل موسرملا ىنالفلا نالف مساب ةفيرش قيرط ةقرو بتكي نأ هراصنأ
 .خز وي مث .ديربلا ليخ نم رثكأ وأ نيسرف وأ سرف !لغ لمحيو « ةينالفلا ةهجلا

 ةقرو بتكي نأ : بتك كاذ ريغ وأ "ىرحبلا وأ "لبقلا هجولا ىلإ ديرياا ناك نإ و

 'لع مالكلا قاب و «قيرط ةقرو رك ذل ضعت ريغ نم ىنالهلا نالف مهاب ديرب سرف

 ءاسنإلا ناويد بحاص ىلإ ”ىديربلا ةبح ةقرولا كلت زهجيو خرؤي و «مّدقتام وحن

 ةقرو ف هل بتكيو «ناويدلا ِريباَضَأ ةليح ىف هراداود دنع هناويدب ةقرولا داخبف
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 دحاو سرف الع ىاالفلا ٌنالف لمي اووتعبلل ديربلا روخاريمأ : هلاثم ام اضيأ ةريغص

 مفديو «خّرؤي و ةينالفلا ةهحلا ىلإ ههجوت دنع روصنملا ديربلا ليخ نم رثكأ وأ
 :ىديرإلا مبا بتكحيو ؛هدنع دأب ديربلا وؤهتارمأ ل ايعفدس ديرتنا:

 بالا حيو ءالاغت هللا ءاش نإ تابقكملا لنا ف ىتافس از نلت سا

 هدنع ”ىديرب لكراصو «تكرتو حاولألا سهأ نم ناكام نآلا لطب دقو : تلق



 لوألا ءزيجلا 14

 سدايسلا سمألا

 « ناطلسلا تامهم .ظعأ نم وهو ؛ ”اكاددعو ديربلا نيمأ ىف هرظن

 كلملا طباور دك آو

 هللا ىلإ ئدانملا اذه : ميرأ نع كتلزعو ىباججحكتيأو ” : هبجاحلا دايز لاق

 « ماعطلا بحاصو ؛هسيلع كل ناطلس الو « ىنع هتجوعَت الف حالقلاو ةاليصلا ىف

 ناك ولو هب ليل كي هبجحت الف ليللا قاطو دف هنيخسل يأ اذا ماعطلا نإ

 ةنس لمع ديفأ ةعاس اطبأ نا هنإف ءرّدالا لوسرو ؟ ةعامسلا كلت ىف ءاج ام اريخ

 ىذلا وه ءاشنإلا ناويد بحاص نأ مدقت دقو . « ينال ىف تنكولو "ىلع هلخذأف

 يناس اذه بوبي ليم ياه و ناطاسلا الف اهؤرقب م ةهراولا تنامتككملا قلك
 ثتايصاقو هكلامم ىحاون نم نااولساا !لء درب امل اظقتم نوكي نأ ةفيظولا هذه

 ٠ هرمأ ىف هيلع لوعملاو كلذ ىف هيلع دمتعملا هنإف « هلامعأ

 دانجأو راغض ءارصأ ذئموي هي راداودلاو ماةقتملا نمزلا ىف ديربلا سمأ ناك دقو

 ةيراداودلا ضعب نامل الع ناطلساا ةلاسر جرت «ءاشنإلا ناويد بحاصا نوتعم

 بحاص نإ اهب ىتأيو اهريغو ةيناطاسلا تامهملا ىف ديربلا بكري نمل هب مس اهب
 ناو .٠ اهاضتفع لمعي و ةلاسرلا قلعت ىف مدت ام' لع هتلاّسر َقلَعيفاءاّشلإلا ناويد ٠

 دم ال2 رغم اهرمت وأ لكلا ةحار ردغب امن تول لك سابق م مولا ديزبلا

 كسر هللا لومر دع هللا الإ هلإ ال رج آلا هجولا 'طو ©ناطلسلا باقلأ هيهجو

 ع ةبارش هتبقرفو ٠ نورت هر وأو 3 نيدلا لع هرهظبل قل نيدو ئدّحلا

 اذإف . هل ةمالع هرهدص ىلع حوالا لسري و هقنع ىف ديربلا بكار اهلعجي رفصأ

 هل بتكو حاولألا كلت نم احول ”ىديربلا ىلإ عفد رمدلا بتاك نلإ ةلاسرلا ترضح

 «ليحللا نم ةلاسرلا هب زرت امب ”ىناطلسلا لبطصإلاب ديربلا روخاريمأ ىلإ هطخب ةقرو



 ١ ىششعالا حبص نم

 سماخلاا سصألا

 ناويهلا نم هججارجنإ ىلبف هاش سا |يف هرظن

 هناويد نم بّتكيام حفصتي نأ ناويدلا لوم ارم ”:"ىروصلا لضفا بأ

 قبسو نهللاو اطخنا نم موصعم رع بناكلا ذإ ؛ تابتاكملاو ريشآم او تايالولا نم

 هحلصأ اطخوأ نإ نم هرصبأ اف « هل رهظبالام هريغل هنم رهظي ناسنإلا بيعو ؛ ملقلا

 هعدر و «كلذ نع هرحبز هنم وكت ّنِإف « هقأتس اه هلثم نم رديف هيلع تا

 لماك كللل رع ل 1 نأ م لضرغلا ذإ فلم ىلإ ذوملا

 تناككلا كرا نك انعم هيف نعاط ديال ع ًابارعإو لمت الذنب ليش ةليضنلا

 اذإف : لاق . اهرسأب ةلودلا لب ٠ ناطلسلا لب . ناويدلا ىلوتم هببسن لزَيف ئش ىف

 هيلع ةفوقو الع لدي ام هطخجب هيلع بتك هيلع فوقولاو باتكلا قرع نس.
 ” هكردب ام رتلم نوكيل

 ؛هطخب اهناونع بتك ةلاسر ناك نإ هنأ نم : همالك نم مدقتاه ىلإ ريش هنأكو

 ظ ٠ هطخب هخيرات بتك «هوحنو اًروشنم ناك نإ و
 هتايطاخمو ناطاسلا سلحم روضحب الغتشم ناويدلا نوم را : لاق مث .

 هفرظنلا قح كاوا ٠١-١ 5 ةفع نامزلا قيض عم هنكمي الو .هع قا

 اًكوثوم ةنطفلا نس ةعنصلا 00 كلذ ىف هل بصن «هيناعمو هظافلأ حفضتو

 رظن نع ىنغي هنأل كلذ سيلو ” : لاق . ” كلذ ىف هماَعم موقي ءرّذيو ىنأب امف هب

 ةحبصلا براق دقو هلا 000 هنع لمحتيل نكلو «ناويدلا ىلوت

 حفصتملا ىلع ىفخ هلعل ام ىلإ 5 فرصتي و « |مبعت نم 5 ع لصحيف اهغابوأ ظ

 ضرنلاب رفظيو هيلع رظنلا 00000 « كراّدَكا صيوعو ىناعملا قئاقد نم

 7 كفو .برقأ ُِق بولا

 فيحصت لوصألاىف هماحتاو ٠ همهف رن هيام وهو ةلمهملا نيعلان صي وعلا )١(



 لوألا ءزيسحلا ١

 ةماقتساب هلافتحا ةرثكو « هتلودرومأل هلامهإ ةلقو «رسدتلل هباصتنآو «رومألل هماطتإغ

 . “ةفيخو اودع هنم نورعشتسد و «اريبك اريثأت نيبتاكملا سفن رتل ءاضنوكرم

 نم مهرذحيو مههتك حيراتب دالبلا ف مدل بابرأ عيب ذخأي نأ ىغبنيو ” : لاق
 دعب ملعي مل ختم ريغ درو اذإ هنإ ثيح نم اريبك اررض هلامهإ ىف نإف بكلذ كرت
 ناكاذإو بال مأ هنمضت امف رظنلا ٌثقو تاف له الو هيزو نم هيف رك ذ اب دهعلا

 ةدايز ههرات ىهتفا باتل لو اذإو ف ةينشلا تلازو كلذ فرع انؤم

 ةجخا ةماقإب ةدهعلا نع جرخ نإف هلماح الع كلذ ركنأ « قيرطلا ةفاسم لع ٍنمز

 . لبق ميراتلا مّدقت نم رذعلا نأو « هقيرط ةفاسم لع ادئاز اردق هبرخأتي مل هنأ الع

 ماديص كو زهقلل» رخو اراكد[ لسماع كلذ كنأ ءدلاشؤإ

 عبارلا سعألا

 حاتتفآلا نم : تايالولاو تابتاكملاف بتارملا هب توافتث امف هرظن

 كلذ وحنو قرولا عطقو «باقلألاو «ءاعدلاو

 0 ىااصيمخ نرحب طيضلا ها ىف مذدقتملا نمزلاف ببابلا انه ناك دقو

 ةينلذلا هب هيقلاع زع تامألا ى دعا دازأل (نينطافلاو سانقلا "نم ءافلخلا

 نآلا امأ .اهقوف امع الضف ةدحاولا ةوعدلا ةدايزب هل حمسُي الو ءاريغص وأ ناك اريبك

 نيبتاكملا نم دحأ لك لزني ءاشنإلا ناويد ساما لإ الكوم كلذ راع دقف

 ذئنيحو ؛طوبهو واع نم نامزلا حاطصم هيضتقيام الع هتازثم تايالولا بابرأو

 ليلي دبع قفار «هبف ةحاشملاب ءانشنإلا باك ّدخاؤيو كلذ ىف طاتحي نأ هِيلعف

 حمست كولملا نإ * : نايبلا داوم بحاص لاق دقف . طيرفت الو طارفإ ريغ نم مهل
 . اطايتحاو اديدشت كلذب كيهانو “ةدحاولا ةوعدلاب حمست الو «لاملا تارّدب



 هاش زق مديرا بّتلا ن نع هب رجالا هَ

 كلما ٌراعشإ ناويذلا اذه ٌبحاص مرا مأأ
 باك ١ ردصي + نأ 3 0

 قت
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 لوالا ءزيسجلا 1١١

 انك كل افَرَص ذإ و )_تيتأ تح فاسقحألا مح .تأرقف ءأرقاف لاق ٠ معن تلق عةامدعم سن نذل موس
 ثدكو : ةنميرأ اك لاق : التاق « اونأك 5 ىردتأ « كتاكم لاقف ( نحل نم
 ونا عآد ايي وقيل ؛: تلقب «م لو هيلح هلا لص ىبلا نع بطال نأ
 هتدشلأف « هتاه لاق ٠ . معن تلق © ب وازرق لاق: . الحلق هرميابلرفإ لاق مث

 ماس ىبأ نب ريهزا تلف ؟هذه نمل لافق «فاوأ م 5 نايا لينا هاش

 ربه ينوتتا لاقف ءهدنع موق لا هسأر مفر مث. ىسنإلا ليال تلق ؟ةىبلبا لاق

 نمأ.* لاق .! كيبل لاق تريهز اي لاق - هيدي نيب قل مل ةعطق هنأك يب نأ

 اوبس ىأ نب ريهزل اهنأ ركذي ثايزلا ةزمح اذه لاق ىل. لاق ؟ىفه نمل“ وأ مأ

 هعبات انأو سنإلا نه ىفلإ وه لاق ؟ اذه فيكو : لاق «ٌتقدصو قدص : لاق

 نول ا ىف اهلئاق انأف « هنع ذخآف عوثللا لوقيو همهف ىف هيلا هيقلأف عوشلا لوقأ « نبا نم

 ساوُْسَو نأ ءازوحلا ىبأ ٌثيدح ىدنع قدصف : معنوبأ لاق . نسنإلا ىف اهلئاق وهو

 ٠ لجرلا ساوسو ثّدحي لجرلا

 ةلايتلا لصفلا

 (, هماش هر 4 هرير هش ناويدلا اذه 98 هبق فرضت ايف

 ارا د 01 فان قلعت

 لوألا ىعألا

 . نييعتلاو عيقوتلا

 تايالولا أن م بئاكلا هدمتعي اب صّصقتلاو عاقرلا الع ةباكلا وهف عيقوتلا امأ

 «لسيلج سمأ وهو ؛ملاظملا ف ثدحتلاو ءةكلملاب ةقلعتملا رومألا ىف تاسبتاكملاو

 لزعلاو ةيالولاو « ْطقلاو لصولاو « عنملاو قالطإلا ليبس وه ذإ «ليفح بصندو
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 ١4 ىشعألا حبص نم

 انس هيلإ ترزرسفاف ل ةيزاج دنع ند تجرلا لاف ؟نومؤللا ريمأ ١ ل١

 ناك ام : لاق - ؛ هريغ ىلا تررسأ كلعل تلق . + "ىلإ داع نأ ريسلا ىنادعاف

 تقرطأف لاق . اضيأ اذه الو ال لاق «  امكيلإ عّقسآ اعمتسم لعلف تلق

 - ٠ اجرخم هيف وه مث هل تدجو دق نينمؤملا ريمأا, : تلقف ءمأر تعفر مث 0

 انثدح لاق ند لضفلا يعن وبأ امدع؛ةازومل ان أ رش تاق ؟رهاسلا

 مث دجسملاب انأو ىسفن ىف ىتأس مآ تقلط : لاق ءازوحلا ىبأ نع ناولس نب رمتعملا

 كل نيأ.نم تلق.:!ءازوخلا اأ اي ىقتقلط : ىنأس آ ىل تلاقف «ىلزنم لإ تفرصنأ

 ثركذ تلاق ؟اذه اهل َنيأ نمو : تلق ةيراصنألا قراج هيأ ىنتثدج تلاق. ؟اذه

 تصِصقف امنع هللا نضر نمادنغ نب[ زف توضقف لاق كاذب اها اه

 نكي نكح 11: ساوقو نيد لجرلا ساوسؤ نأ تيففعاانا + لاقف ةّصققا هيلع

 هلمحو «ةعلخ هيلع بصف : معتفاي "ىلإ لاقو « لكوتملا كحضف « رسلا وشفي انه

 ىنرطاش دقو + ىلزنم ىلإ: تفرصنآف هنودب ىل أو لام هل ضأو ء شرفا
 وك يلا 11 فاسق ذخأ ايف حتنلا

 ةزم قثدح عملا ءازوملا أ ثودخ 000 ىلا ىف ناكو ميعن وبأ لاق ظ

 تَلَض ذإ قيرطلا ىف انأ انيبف ةكم ديرأ ةنس تجرح : لاق . تايزلا بيبح نبآ
 امهضخش ئرأ الو امسح حل ةزع اضيق دق نيب أ اذإف اهلط| ت٠

 الط سوا ىئاذخاف ءامهمالك ع مسأ لب

 بم لإ ةفوكلا نم تلف ؟ نيأ لاو نيأ نم لاق مث. عر رفا مالسلا

 تاراقرف يطا تل ؟ كباحصأ نع تفلت مو : لاق

 ؟ نآرقلا أرقت : لاق مث . ََّدب نيب ْثْخيأف «هتلحار اوخينأ : لاقو «هدنع موق لا

 - سوماقلارظنا ٠ هعزف لاز ىأ هعور خرفأ لاقي ةمجعملا ءافثاب هباوصو ٠ فيحصتوفو ميطباب لوصألاق )1١(

١ 



 لوألا ءزجلا 0

 هنع هالي ال نأب كلملا نع ّرسلا قلت َةلاح طايتحآلا ةبترلا هذه بحاص العو

 كامفدسإ كلغ « يبو راااا عجيل كيلو شيب نأ ىس دف. ديبأ ةرضح

 ردو ىلرلل ميسو نسل ثونمأ هنإف ًيلاخالإ | ادحأ انم ريشتسا نأ كللل ىنبنيال ”

 قتوأ دحاو لجر نلإ رسلا ءاشفإ سراإف«ضعب ةلئاغ نم انضعبل ئفعأو ةمالسلا
 نهر دحاولا نأل « ةعام نإ هئاشفاك ةثالث ىلإ هؤاشفإ و نينثآ ىلإ هئاشفإ نم

 رسلا ناك اذاو « ةوالغ ثلاثلاو ٠ نهرلا كلذ هيلع قلظُم ىناثلاو ٠ هيلا ىْتَْأ مب

 اهدنا نتا دس ناك ذل ١ قرر ةيغر نيظردال نأ ىرخأ ناكدحاو دعنغ

 ااا ل ا لالا لاق ؟نسيراسملا نلجلا نع تعبناو .ةينث

 ارا نس لا او يق ها يروم مهدي ناد
 ©“ هع ةجخ الو رخآلا نعو هل بند الو

 هيلع بحي كلذكف كلملا نعرسلا قلت ةلاح طارتحآلا هيلع بحي اكو : تلق

 هيف بطاخيالو ءاعيمح نيبتاك لإ هيقلي الف «هبتكي بتناك إ هئاقلإ ةلاح طايتحآلا
 فام رهأ لع ١ هةسردعأت الم رد ةنيدلا نكي رخآلا :ريحب اهدحأ

 ىثُقتو « رابخألا لقتت نا نإ : ليق دقف « هئاثفإ نع هبحاص زارتحآ عم رسلا

 الع تلخد : لاق هنأ مهلا نب لع رع ىكح دقو . رارسألا نم هيلع علَطَت ام
 موقيي ىتلا هتبتم ريغ ىلع افقاو هريز و ناقاخ نب حتفلا ترف لكوتملا نينمؤملا ريمأ

 - هيلا ترظن اذإ تنكو « هلاح تركئأف ضرألا ىلإ اقرطم « هفيس !ع اًككتم « اهيلع

 ةفيلخلا ىل لاقق ؛ قرطأ ةفيللا وحن ملِإ ىهجو تفرص اذإو « "ىلإ ةفيلخلا رظن
 كوكو يتلق  ؟ىشاع لاك ! نينمؤملا ريمأاي معن تلق  ؟ ايش تيكنأ ”ىلعاي

 : تلق  «ماقملا كلذ هماقأ هرايتخآ ءوس : لاق «  هتلزنم ريغ ىف ناقاخ نب حتفلا

 صاظ فيحصت وهو ٠ تومأ لصالا يف )1(

 ٠ ىلع رهظالا لعل (؟)



 7 ىثعألا حبت نم

 7 هما الو لج وأ قدا الع ءاقوُدَص اقيدص الو «ءاقيقش 4 الو اال

 « هتلر دو هنالك مو + راع هتعاذإ ىف نأ قفحت لب مهوتي "و ؛لقالو نم ثك

 .٠ 000 رق كلذ ع ا طف :

 .“ مره ضعت 0 رار لوتق ةب ديلا لإ شا 9

 5 :دقعلا نحلم لاق" كم نم كن لا

 : هلوقب ”ىفقتلا نجح وبأ ريشي كلذ لإو ٠ كل اشفإ ىف
 علا ةبرض 2 ملا : ضنا تعطل نمط

 ؟هب كربخُأ الفأ اًئبدح ىلإ > ٌرسأ نينمؤملا ريمأ نإ” : ديبأل ةبتع نب ديلولا لاق

 كت الف ؛ هيلع رايخلا نآكءاشفأ نمو هلرايخلا ناك رس مكمن : : أ
 ع سانا مظعأ ” 7 لوقت 7 رفلا كولم تناك دقو .٠ 15لام تنك 0

 0 . © كولا رارسأ لَو نم تاقبطلا عيع

 كا ار كلا لإ 5 1 2 ندي كلا 1
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 أربق اشحلا ٌرقتسم ىف هتعدو
 هس سس هل و عدول ١ < علوم هب 0 هةموو

 ير او 0 0100 1 ٠

 ارشحلا رظني َنوُفدملا 'ئرآىأل #2 رطب وك ىلق رتل

 ًاريخ هب تطحأ م امون رظاللا لو ١ ناك هيف فخ يب



 يلوالا هيدينملا دا

 . اهماكحأب لمعلاو «ةعيرشلا مظعتو «ءاهعيضاوم ىف دودحلا ةماقإو « ةبيشا رشنو

 فادي هنم سحأ نإو ٠ ادهم ادطوم هيف هلاعفألو ءادكؤم كلذ عيمل نوكيف
 ؛ جي ردت نسحأو ىعس فطلأب اهنعهلقن «لاعفألا هذه فلاخت ةلعق وأ «لالخلا هذه

 هنيب الإ اهتفلاذم ةليسضفو «اهتبقاع ةءادر حجالسصإو هانت دين فاك عدبالو

 عم وكي نأو ؟قيلأ ءالبنلا كولملاب ىه ىتلا لئاضفلا ىلإ هديعب نأ الإ هحضوأو

 خوشلا ضعيبو « هريثك !لع لوقلا ليلقب لالدتسآلاو ةظَقِلا نم ةناكم لعاب كلذ

 كلملا هبنيل : ءاحيالاو لصرلا لب «ءاميإلاو ةراشإلاب حيرصتلا نع قغتسلو « هعيمج لع

 ودبت نيح هردكيو  اهتاحتتفم نم ءايبشألا متاوخ هفزعيو ءاهلئاوأ نم رومألا الع

 كهرب نب دلاخ نع يح !<- لهاطاو ملاعلا هيف ئواستبنأ لبق نم سألا مئاول هل
 ءابظلا نم برسل دلاخ رظن ذإ ةميح ىف نيسلاج «ركسعم ىف َةبَطَخس عم ناك هنأ ”
 + يللا اه هالس بيكا, يطق !!عارال < تملا للزي داك لح أدق

 الإ بوكرلا اومنتسي مف ىركسعلا بكرأو بكرف . هببس نيبأ نأ لبعأ ىمألا لاقف

 ىضقآ اماق ٠ قدعلا الع مهل ةرصنلا تناكف هل اودعتسآ دقو .مهمهد دق ؤدعلاو

 لل تلقا ذقو ايلا تاز لاف ؟كاذ كيدأ نأ. نحاادلاج ةبطقم آس بييطعا

 ميظع.سمأل الإ سنإلا نم اهرومت عم كلذ لعفت ملامنأ ثفرعف كسلا ثطلاخ ٠

 ءاهمظعي و هناود رام ميقيام الإ كلملا نع بتكيال نأو ٠ “ اهئارو نم اهمهد دق

 ةكلملا الع بيع هبف نوكي ام بتكي الو ؛ اهدودحو ةعيرشلا كح نع جرخي الو

 «كلذ نع جري عونب مأ ناو « تاقجألا تئاتسمو 6 مايألا رباخ الغ احل ف الو

 . بجاولا لإ هب: عجرب نأ لإ هبف باوصلا هجو نب و «هببسب ةعجارملا ف فطلت

 ىتح .«ريشب اهيف هب راقي الو ءدحأ هيف هينادال ىلا ةلزنملاب زرسلا ناتك نم نوكي تأو
 ادلاون ملظنال نآو «هعمسي رب لك نئئانثإأو ءهملهي ثيدع لك تامإ هيلفن فر وقي



 ١١ه ىثعالا حبص نم

 بيهم «كحضلا روت «قّرخناو اَجملا َليلق «قفرلاو ةانألا ريثكم لزملا لع ذجيل ارثؤُم
 مالكلا نَسَح «مهملا دقوتم « ءاكَّذلا ديدش «ىدانلا روقو « لّظلا نكاس « سلجم

 لهأب افوءر «بضغلا ءىطب .ءانضرلا يس « ثيلخن ذأ ءاذصإلا نس تقع ااا

 نوكي نأو  مهعفن ىف ابغار «بدألاو ملعلا لهأل بح «مهحلاصم ىف ايعاس «نيدلا

 اءزح اهنم لكل لمجي .: هلاغشأ لع نامزلل امسقم ء غارفلل هتبحم :نمرثك | لخلل اب

 امزالمو ءاسلاج ناك اذا كلملا سله امزالم ءاهماسقأ عيمج ىف هبعوتسد ىتح هنم

 ةصخر اودحي الو «ناويدلا باكر ئاس هب ىسأتيل :اسلاج كلملا نكيرف اذا ناويدلل

 ري ملام  هاضر ىلع هاضرو هاوه ىلع كلملا ىوه باي كانا مهناويد نع ةبيغلا ىف
 هدجوي نأ ريغ نم كللل اهيف ةحيصنلا ىدب نأ بحي هنإف ةكلملا لع الاخ كلذ ىف

 هسفن ىف هنيجهتو كلذ صْقَتل ليت. نكل « اضقت وأ اداسف هيأر نم متقت ايف

 ءارآلا ٌبئاص كلملا لحم نأو ب فطلت لضفأو ّنأت نسحأب هيف بجاولا حاضيإو

 ريبدتوأ ليمح لعف وأ بئاص ىأر نم : كلملانم ثدح امهمو «هيلع اهلحتني الو

 هيلع هدمح سانلا لع بحوأو « ه5 ذر كو «همقنو همظعو  هعاذأو هعاشأ (ذبفب

 اقفاوم هرب ملف همّدخي نمم ةعام- ةرضحب وأ هسلحم ىف الوق كلملا لاق اذاو . هركشو

 ريصي لب ريك اطخ كلذ ناف حدب لام قاجيتسار هيلطاترلا داس د ني

 درب قلت ريغ نم باوصلا جبن هب مّضويام همالكءانثأ ىف لخديرو ٠ .ةواخلا نيح نإ

 : ةفيرشلا هعابطو «ةلضافلا هقالخأ الع كللل اعباتم نوكيو «هدنعامب حجبتب الو

 «فوهمللا ةثاغإوا « ففاصنإلا انج رشآو «ةنمألا قلو ديو ل
 «تاقدصلا )لع رفوتلاو .«قحتسملا وعملا الع ماعنإلاو «ريسككلا رسولا

 ءاهقفلا لاوحأ ىف رظنلاو ء اهحلاصم لإ ممملا فرصو «نلاعت هللا تويب ةرامعو
 «ءادعألا داهجو «دالبلا ةرامع لإ تافتلآلاو لص (ى.زيزعلا هللا بتناك ةلحتو



 لؤالا ءزجل.| 4 ٠١

 ةراتف « فلتخم كلذ ىف لاحلاو ةورتلا.ةلودلا لئاوأ ىلإ سمألا ىهتنآو : ثلق

 «جْرَدلا بتاكب هنع ريع امب رو «تسدلا بتاكب هنع ربعي دحاو تناك ناويدلا لب

 سربيب سهاظلا مايأ ىف اوناك مهنإ لاقي و ٠ تّسدلا بكب مين رسم اع هيلي ةراتو
 كلذ لع سألا قبو . سهاظلا دبع نب نيدلا ىجحم ىضاقلا ةجرد مهعفرأ «رفن ثالث

 .تووالق روصنملا مايأ ىف سهاظلادبع نب نيدلا متنف ىضاقلا َناويدلا ىلو نأ نإ
 رد قل[! تبيشلا نأ بل لو هرسلا بتاكو بتلف ىهركذ متشتام الع

 ىتايسام لع اننامز لإ ناويدلا ىلَو نم لك لع اًبقل كلذ رقسآو . ناؤيدلا باك نم

 (بلحي و «قثمدب ءاشنإلا ناويد ىلوتم ماعلا ثقرعلا نم كلذ. ىف هيهاضبوو .. ةركذ

 ناويدلا حلطصم ىف مهنم دحاو ىف لاقي ال هنأ الإ ؛ دمصبو «هامجو «سلبارطبو

 لاقي, لب ؛ ةيرصملا رايدلاب ءاشنإلا ناويد ىلوتم ىف لاقي م ءاشنإلا نيواود بحاص

 بلح ناويد يلوتم ىفو « ماشلاب ءاّسنإلا ناوود بحاص قشمد ناويد ىلوتم ىف

 ةيردنكسإلاو ءكّكلاو «ةزغامأ .تابقابلا ف اذكو « بلحب تآرتاكملا ناويد بحاص

 جرد بتاك ابني واود نم ئش ىلوتم ىف لاقي امنإف راغصلا تاباينلا نم اهريغو

 ظ . هجوب رس بتاك هيلع قلطي الو

 حيمص وهو «رسلا متاك نولوقيف يب رسلا بتاك نم ءابلا نولدبب ةماعلا نأ ملعأو

 اوناك ناو ةعيب ر ةغل الع ميلاب ءابلا لادبإ باب نموأ «كلملارس مك هنأ ايإ ىلا

 . قاينلا نوفرعي ال

 ىنابسلا لكبتضفلا

 (هبادآو ناويدلا اذه بحاص ةفص ىف)

 ءهجولا ميبص نوكي نأ بحي ” : هتركذت ةمدقم ىف ىروصلا لضفلا وبأ لاق

 ايلح ءاروُقو «هنيَح ىف اعيفر « هموق ى اليصأ ءنراسللا قأكع «ظافلألا َحبصف



 «تراعلا نوعا رمال هاج نوفربالا يكل

 نم ا نم ىلع ةرازولا بف ؛باكلا ا كرثو 8-1 :

 باويد بحاص ليق اميرو «لئاسرلا ناويد وتموأ لئاسرلا ناويد : ٠

 ءاشنإلا ناويدب اروهشم ناويدلا ناك ثيحو ب تابتاكملا نا ويد لوم قلع

 اوعمح امبرو ٠ ءاشنإلا ناويد تاع 9 ه١ 3 ,رصلا رايدلب اه
0 

 1 ةيمالسإلا كلامغلاب ءاشنإلا نب واود ىلا اولاقف 2 0 وتلا ايظمت ' ناوي.
 موز
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 لوالا ءزحلا ل

 «هدانحأ ةسايس نم نك و ؛امسلاحم دهقميف اهزانم ل14 هناطلتم وأ هصهاونو

 ىتا هنيعو ب مهتاين صالختسآو مهتذوم بالتجأو «هتيعر ةحلصمو :هدالب ةرامجو
 باترب الو« هّيعو.ام قثي ىلا هنذأو؛ هناث تامهم اهعرب و« هناطلس لاوحأ ظحالت

 .«ماربإلاو ضقتلا ىف اب شطبيو «ماعنإلاب اهطسبيب ىتا هديو ؛ هيعمس ام

 اهردجأو «بابسألا ٌلضفأ اهيف ِهْيَبر ىذلا ببسلاف هنتر هذه تناك نمو :لاق
 ظ . باجيتسآلاو قاقحتسالا !إع مدقتلاب

 هالوتب ال بصنملا اذه ناكو” ةيمطافلا ةلودلا بيترت ىفريوطلا .نربا لاق مس

 ةبتاكملا لسن هيلإو «لجألاب بطاخيو «ةغالبلا باي ُلجا الإ ةيمطافلا ةلودلا ىف
 امنع ةباجإلاو اهلي زنتن ىمأي ىذلا وهو ؛ هدي نم ةفيلحلا الع اهضرعيف ةموتخم ةدراو
 لأ وهو ” لاق . “ هريغ هيلإ لصبال مأ اذهو ؛ ىلايل ةفيلحللا دنع تاب امبرو

 هناويد ْىلِإ لخدب نأ ليبسالو «تافطالملاو موسرلاو ةوسكلا ىف تاءاطقإلا بابرأ

 هلو «خويشلا ءارمألا نم بجاح هلو ؛ صاوحلا الإ هباك نم دحأب عمتجي الو دحأ

 هتاود لميو ؛نأشلا ةميظعلا ةاودلاو ء«دتسملاو ْداََكاو ةميظعلا ةبترملا هسلجم ىف

 . “ ةفالحخلا سلجم لإ هروضح دنع ةفيلحلا كاش :

 ةكلملا رارسأ قلت هبلإ + لحم مظعأ هلحمو «ةبترسم عفرأ اننامز ىف هتبت مو : تلق
 درت هيلإو «اهتامهمىف لوعي هرييدت العو ءاهتالكشم ىف ءاضتيسُمي هيأرب و ءاهاياقبو
 موقيو «ةأك ةيناطلسلا تايالولا بكت هناورد نمو ءرديصت هنعو « تابتاكملا

 هيلع ٌلعبام عيمحو ؛ناطلسبا عيقوت اقم سماوألا ذوفن ىف صصقلا لع هسعبقوت

 .«ريشانملا نم شيحلا ناويد نم بتكيام 0 هرم ىف ريقحو ليلج نم ناطلسلا

 سلو ءاهرحتو تاه 1] ٠١ ١١ هلل: ناريدو ةرازولا تاونو نم بكي امو



 30 يالا نم :

 ياسا

 امي دس 7 س و 4 5 »2

 كول يل

 هلم فرشو هردق ةعفرو ناويدلا انهعام

 0 5 0 هبقلو

 "000 نصر 0 د نرش م 000 نكي

 كيهانو ؛دلولاو لهألاو ءارزولا نم .:ءاصخألا نأ هلع لَ / الع«

 هبيغرتب رّرقي ىذلا قالو و 0 قح# هريبدت مم ف كارو رع
 ا



 لوألا ءزملا خذ

 نابعش فرشألا نب ىباح روصنملا داعو قوقرب سهاظلا عْلُخ ىتح قبو روك ذملا
 ٠ ةرشابملا ّرمتسم وهو ةنطلسلا نإ

 «ىكلا ” لع نيدلا الع ىضاقلا ةعم رضح كّدكلا نم قوقرب سهاظلا داع املف

 تاف «شاطنم بلط ىف ماشلا كلإ ناطلسلا ةبحت هجوت ىبح قبو سلا ةباقك هالوف
 ثالث ةنسس ىف ةفيظولا نإ ديغأف هتبحص نيدلا ردب ىضاقلا ناكو « نيدلا ءالع ئضاقلا

 الإ هتبدص هوت مث :ىناطلسلا ففيرشلا باكرا ةبحصلوم داعو  ةثاعبسو نيعنتو
 ىضاقلا هلاكم ٌهاظلا لوف كانه تاهو ضرفةدادغبل رمت لوصو دنع ماشلا

 رولا «ةئاعيسو نيمينتو تعب ةاس لاوشتف يناتنلكلا ىازبلا ومع نيدلارسب
 ةنس لوألا ئئدامج ىف قوت ىتح قبف « ةيرصملا رايدلا ىلإ فيرشلا باكرا ةبح
 نم هب هللا حتتفف هللا َحْنَف ىحتفلا ىلاعلا زقملا هتاكم سهاظلا ىلوف « ةئامئامثو ئدخإ

 . اردكش ناك ام هدو نم هب ئفضأو ءاقلغم ناك ام ء(شثنإلا ناويد باؤبأ

 نم هازحبأف « جرف رضانلا ةدلو ىلإ قوقرب ىهاظلا ةافو دعب ةنطلسلا تلقتنآو

 ةن.س روهش ىف ةفيظولا نع هفرص مث . هيبأ ةداع الع مظعتلاو لالجإلاو ةرشابملا

 ذئموي وهو «با رغ نب مهاربإ ”ىدعسلا رقملا ةفيظولا ىف هناكم ماقأو « ةئامتامتو نام

 «ةفيطل ةّدم اهب ماقأو «هيلإ راشحلاو ةيرصملارايدلا فئاظو ىف هلقنت ذعب ةلودلا يشم
 ( آلا ْتّدر انتعاضب هذه )) :ليقو «هيلإ راشملا هللا حتف ”ىحتفلا َرملا لإ تداعو

 ناسحإلاو ءفاضنإلاو لذلعلا نم : قباسلا َعَيْهلاو لوألا بولْسُألا الع اهيف ئزخب

 ؟فرعب مل نمو فرعنمل هللا ف ةدعاسملاو : هيقحتسم نإ بلا لاصيإو «قلخلاْللإ
 ! عنصلا ليمج لع هدابعل ئفاكملا وه هللاو

 مسهل  رتلوور 7 - ها هما ةهش مود هوس هس

 سانلاو هللا نيب فرعلا بهذي نا * هيزاوج مدعي مل ريا لعفي نم



 44 . . ىئثعألا حبص نم

 ميم نوكي نأو «ةيمالسإلا كلاما ءاشنإلا نيواود ةباحجت الع زمتسإ نأب : : نيكل

 ايها لعيب ثيح هنأو 4 هنود نق فن بابلاب 0 هذه نيرشابلا

 10 د ناويذ ِ وو ة رشا 3 دارا 4

 ةيقب ةيب ةفيظول ىف ىف قبف 3 ءالع - غافل هدو ق قد عيت م

 هيخأ مث « كك فرشألا هبخأ مث هرك ىأ روصنملا هدلو مايأ مث هرصانلا 95 ما ما

 ظ د هي ا اعل علل
 هجوت ا لإ هجوتو نيدو ثالث ةنس ْف هسفن نهج رصانلا 0"

 كك
 ْ 6 ةيقب ا نبدا , نا 0 هاهي 0 يق

 ًّع كوع ا

 ىدلا ودب ىضاقلا ديعاف ىوت حقي 4 كرما نب دولا



 لقألا ءزسسجلا 4/

 ّىطانلا ةناكم لوف .« هسندالو نم :رهش وضم قيرطلا ءاننأ ىف نيدلا جان ىظاقلا

 «نووالق .ىرب فرشألا مايأ ةيقب ماقأف «هللا لضف نب باهولا دبع نيدلا فرش

 مايأو ءاغبتك لداعلا مايأو « لوألا هتنطلس ىف نو والق نب دم رصانلا هسيخأ مايأو

 سربيب رفظملا مايأو« ةيناثلا هتتنطلسوف نووالق نب دم رصانلا مايأو« نيجال روصنملا

 ٠ ةئلاثلا هتتطلس ىف نووالق نب دمح رصانلا مايأ نم ةهرب و «ريكتشاحلا

 نب نيدلا حم ىضاقلا هيخأ نع اًضوع ةسورحملا قشمدب ّرسلا ةباكت ىلإ هلقن مث
  هعم ناك نيح هنم هل دعو قباسل ريثألا نب نيدلا ءالع رصمب ةناكم لولو + هلأ لضف

 ىضافلا رضانلا كلملا ىعدتساف «هتكرح تلطبو ملبافلاب ضرم ىّبح قبو «كِكلا ف

 . مرخلا ىف ةيرصملا رايدلاب ءاشنإلا ناويد هالوف ءمأشلا نم هللا لضف َنِب نيدلا ىحن

 ٠ ةناعبسو نيرشعو عسل ةئَس

 تالا 12 ويناطلبلا ازع ديزل أرقي ىنللا وه نيدلا بابش ىضاقلا هدلو نكي

 اهيناكم لوو 6 ىشفح الإ رصانلا كلملا امهدااف .ةئاغبسو نيثالثو نيتلثآ ةنسم لإ
 ع تتح قيف «ةروك ملا ةنسيلا نم نابعش ىف دونغ باهشلا نب نيدلا فرش ىضاقلا
 لإ نيدلا باهعش ىضاقلا هدَلوو نيدلا ىحم ىضاقلا داعأف ءرصم نإ داعو ناطلسلا

 : لاهم يتاالثو نايم ةبس لإ اقف ءةيرصلارابدلاب ءاشنإلا ناوبد

 نع هفرصو ر وكحذملا نيدلا باهش ىضاقلا الع ناطلسلا ريغت كلذ رحخاوأ ىفو

 كلذاإلع صصألا قبوءهدلاو عم رشابب هناكم نيدلا ءالع ىضاقلا هاخأ ماقأو «ةرشابملا

 ظ . ةفيطل ةّذم

 هنسسس تربك دقو « قشمد نإ دؤعلا ىف ناطلسلا ىريدلا ىبغ ىضاقلا لاس مث
 عطق ف ديلقت هل بفقكو نيدلا باش ىضاقلا نددلو هيكصو هداعأف 34 هتكرح فلات



 4  قثعألا حبص نم

 هد هدو

 تف نوار بحاصلا دع لوو فرص غ١

 رم 0

 .نآلا ك زقتسم وهام يل ةاودلا هب طا "مآل ١ نام - - ةساظلا

 لارا ةايح ىف سهاظلا دبع نب ا . 0 َ ندا عفن د 5
 ةدنع رهْسآَو « ليل فرشألا هنبآ هدعب ٌرقتسآو « نو والق ١ وصنملا و

 فرشألا لوف ؛ماشلاب تاف ءماشلا لإ هعم رفاسو قامزلا نم ةعرب
 تف غرضم ىلإ اعجار قاطليسأا لان ريثألا نب دحلا

0090 



 لوألا ءزىلا 4

 .اهضارقنآ ىلإ و ةيمطافلا ةلودلا ءادتبآن م هيلع سصألاناك ام  ةئلاثلا ةلاحلا

 ءاشنإلا براويددل مهتيانع ديم اوفرص «ةيرصملا رايدلا نويمطافلا ىلو املو
 ةعامج مهنع ءاشنإلا ناويد ىلوو «هركذ قافآلا ىف عاشو «هردق مهم عفتراف « باكو

 زعملا نبآ هللاب زيزعلل بتكف ؛ةىمذو ملسم نيب ام : مهئاغلب و ٍباَّتعلا لضافأ نم
 «همايأ ىف تامو مكاحلا هنبآل هدعب بتك مث «"ىنارصنلا نيدروس نب روصنملا وبأ
 بتتكو ٠ ىهاظلا هنبآل هدعب بتك مث ."كزربلا ىهاطلا وبأ ىضاقلا احل بتكف

 لدتا لبق نيتللا ىلا ل ةلزبلا ىلو مث ءناريخ نب نيدلا لو ىضاقلا صنتنلا

 سول مآ لصألا ةيعلا لقال او سماإلا بتكو .”يديمعلا ديعس و يأو+ ةرازؤلا الإ
 د ندتكاف .ةناببعتو نيرشعو نيتثآ ةبس قوت نأ الإ ”ىلخعا ةماسأ ىبأ نب :لغ

 خيشلا امهيدب نيب بتككي ناكو ؛ ظفاحلا مايأ ىف قوت نأ ىلإ مراكملاوبأ ٌلجألا هدو
 .فنبباب فورعملا ىرصبملا دجنم نب ناولس نب "لع مساقلا وبأ ةسارلا جات نيمألا

 إو (نسوباق ندعم ققوملا ىشاقلا نأ دومم ةاقكلا فاك ئضاقلاو ؛فريصلا

 هركذ مدقتملا ةماسأ ىبأ نب مراكملا ىبأ خيشلا دعب بتك مث . ”ىدوهملا مدلا ىبأ

 ىضاقلا جرحت هبو ؛دضاعلا مايأ رحآ ىلإ و« ظفاحلا مايأ لالكلا نبآ قفوملا ىضاقلا .

 ىضاقلا ءامنإلا ناويد ىف لاّلَكلا نبآ قكوملا عم ٌدضاعلا كرمت مث .ىناسلا لضافلا

 بتك مث . هيوبيساك نمتؤملا ىضاقلا همايأ ىف ناكو ىراصنألا نب دوم كلملا ٌلالج

 ةناييمخو نيتسبو تنم ةتسيف هتافو بيرق لالقنا نبأ قفدملا ىدي نم لضافلا ىضاقلا

 دم كلانا ني ديسكو نيفل ان وو نينلا جالبع رمال كلا ةيازول
 . مهئافلخ رحنآ دضاعلا نع تآبتاكمو تال

 رخآ ىلإ بويأأ ىنب ةلود ءادتبآ نم هيلع سمألا ناكام  ةعبارلا ةلاحلا

 اهضارقنا ٠



 هه ىشعالا حبص نم

 -ىدهملا عابتأ نم نيدعوملا اباقب ديب ةيقيرفإ و «داولا دبع ىب ديب ظسواالا .. لاو

 .كلاملا هذبن ءاشنإلا نيواود بيترث ىف اوذخأل «ةراشخلا لكشادو تقرا 1

 . انامز ىلإ كاذ''لع لاحلا وْوَسآو ءاهوحنو تابئاكملا ىف ةغالبلا ةاناعمو

 نودي ىب ديلولا ونأ هب ءاوزولاو ةيزانملا ناك رم عال 0١

 «مزح نب ةريغملا وبأ نينثرازولا وذو «”ىسلدنألا رفصألا درب نب ضفحوأريزولاو

 مهيرخخأتم نمو . مهباقك ىدقتم نه ئرخأ ةعامج ىف دحلا نب د مساقلا وبأريزولاو

 نبانيمدقنملا نم ريثك الغ ىبرأو .ىيزملا نسحلا ىبأ ناظلسلا بئاكنميهملا دبع
 . ةانرصاع نم ةكردأ نمت سلذلألا نم ةطانرغ بخاص رمحألا نيآرب زو بيطقلا

 : تالاح سم اهب ءاشنإلا ناويدلف هي رصملا رايدلا اهأ

 ةلودلا ةيادب ىلإ و حتفلا نيح نم هيلع صألا باك ام - ىلوألا ةلاحلا

 ناوي ٌةيانع مل نكي ملف دحاو دعب ادحاو ابيلع ىلاوتن ءافلخلا بابو «ةينولوُطا

 رزنلاو ءةفالخلا باوبأل تابتاكملا 'لع راصتقالل : هِيلإ ةمه فرص الو ء«ءانأا

 الو بنكلا ىف نؤدام مهن ردصب مل كلذلو . كلذ وحتو تانالولا س٠ ١

 ٠ ةنسلألاب لقاثت

 ةيالو ءادبأ نم ةمولوطلا ةلودلا ىف هيلع الا نآك ام _ ةياثلا هلا

 الإ و ءاهرصأب يترتو «مالسألا ةيرصملا زايدلا َكْلُم لافتساو «نولوطط ن1

 مظتنآو ءاهب ءاشنإلا ناويد َبْئرت كاذ لالخ ىفو ؛هيديشخالا ةلودلا ضارقنأ نيح

 «ةباثكلا نسحيو ةغالبلاب ميما نمر هتشا نمث نكد + تايالواو تا 00

 ناكو «نولوط نب دمحأ بتاك ناك : دببع ن .دودؤم نب دمحأ نب دمج رسم |

 نب.قحسإ نولوأ نب دمحأ ن ورا مدس لالا امن ىرورشلا للا

 . كلذ دعب ناويدلاب باكلا تلاوتو ."ىلار لا يدا



 لقألا ءزسلا 44

 ةندسم ىف راعتلا كلم رق الوم ةسضقو ىف دادي خ ةفالخلا تضرقن[ امل مث

 ةباككلا مسر لطب «دادغب الع مجاعألاو لغملا تل وتسأو ( ةثانّكسو نيسمخنو تمس )

 كلذ الع سمألاو ؛ةيسرافلاوأ ةيلغملاب راتتلا كولم نع بتكيام رثك أ راصو « ةربتعملا

 تايالولاو تابتاكمللا ىف راصضمألا ني واود لع مالكلا ىف هنايب ىتأيسام ع اننامز ىلإ
 ظ . ىلاعت هللا ءاش نإ امهربغو

 ”ىمالسإلا يتفلا ريح نم ءافلخلا يناؤن' ىددأب نيلدتألاو بيرغلا هالب تناكو

 نم بّرقتلا ءاشنلإلا ناويداب مه ةيانغ الو ؛هنع هللا ىضر نافغ نب نائع ةفالخ ىف

 'إء سابغلا وُنَد بلغ املف ؛ كلذ ومنو ةفالحلا ناويد لإ ةبتاكملا هتباغو «ةوادسبلا

 سُرْنألا الإ رخخبلا تزاجو « بيرغملا دالب لإ ةسيمأ ىب نم ةفئاط بره ةفالملا
 (ةفيلخ دعب ةفيلخ هيف نوبضني اوراصو ءهوكّلمو هب اوناك نيذلا باؤنلا نم هوعزتنأف

 سابعلا نب ةفالحلل نيهاضم ةفالحلا باقلأ نم مأذشلاب هيلعاوناك اه ننس الع ني راج

 بالا ءافلب مادختسآو « ءاشنإلا ناويد ذاخاو «ةفالخلا راغش ةماقإ نم : دادغبب
 كلذ دعب رهسمأ رصافت مث ٠ هوك برغملا دالب نم ةودعلا رب ىلإ مهتلود تدعتو

 نم مهتاود تضرفنا نأ ىلإ سصألاب مهيله نيقبتسملا نيلوتسسملا هاليقساب انيشف ائيش
 لاوخألا مهب تلقنتو كولملا نم ففئاوط اههيلع تلوتسآو «برغملا دالب و سلدنألا

 تب اساك نيح لك ىف لودلا ثعباتتو ءامبنم ةسيحان لك لع كولملا ءاليتسآ ىف

 +. لامع هللا ءاج نإ امهكولم كيابتاكم ىف هركاذ ىتأسام الم. ئرغأ تحن لود

 هةواقبلاو ةزاضيلا نم هيلع تونوكتي اه ينصت نيف ءايتلإلا تسود لات ناكو

 ترضختسآ اذإ وب ءاسشنإلا ةباككب مه ةيانعال ةيدابلاب ادهع نوبيرقلا لودلا لئاوأف

 سلدنألا نم قب ام زقتسا نأ ئلإ هبيترتو ءاشنإلا ناويد ىلإ اهمايتهآ تفرمص ةلودلا

 « نريئم ىب ديب ىنصقألا برغلاو ءرمحألا ىب ىديأب هنم جترقلا هتعجترآاه دعب



 ع ىثعألا حبص نم

 : هينأ بتاك فار نبأ نب هللا دبع امينعوقا ىو لع نإ نس
 «هدعب نف نايفس ىبأ نب ةيواعم نم مهافلخ تلاوتف ةيمأ ىب ةلود تناك مث

 ضارقنا نيح لإ همي بتاك لإ ٌضوفم دسأ لك نمز ف ءايشنإلا نا ار
 بكي بتاكلاو .هسفنب اهدي و صدقلا الع مقوي ىذلا وه ةفيلخلا ناكو . مهتلود

 روس

 ةغالبلاب مها نم رهتشآ نم ناكو . هككَح ىلع هملقب هفرصي و هعيقوت نم هيلإ زرييام
 رزم الغ لقملا هب برضتي راصو ءقافآلا ف هك ارا يح ةياكلا و00

 . مهئافلخ رحخآ دم نب ناورم بتاك اب نب ديمادبع نامزألا
 حافلا ساّنعلا وبأ ةفالحلا ىلوو قارعلاب ةيسمابعلا ةفالحلا سمش ثغنب املف

 ةرازؤلاب بقل نم لأ وهو.> لالللا ةباب ايأ وزوتسآ,« سايعلا هاف 1١
 . ذئموي نه سابعلا ىتب ءافلخلل هدعب ءارزولا تلاوتو «ىتأيسم اه لع مالسإلا ىف

 هرومأ ذفني ىذلا وهريز ولا نوكيف «ةرازولا ىلإ فاضي ةرات ءاشنإلا ناويد ناكو
 ريزولا نوكيو ءومأىف رظني بتاكب هنع دري ةراتو بهسفنب هلاوحأ 1 « هماقب

 بحاصو ؟ اهونو صصقلا الع هعيقوتب اهفرصي و « همالكب هرومأ ذفني ىذلا وه

 نم هيلإ وِ ام الع ىشمي و «ةرازولا ناويد نم هيلع دري ام دمتعي ءاشنإلا ناويد

 ىبو مليدلا نه مجاعألا كولم ةبلغ دعب ىتح هسفنب ةفيلملا مّقو امب رو ؛هعيقوت
 .دادغب نم ةفالحلاا ضارقن ىلإ ةراتو ةرات كلذاإءسألاو سألا ىلع مهريغو قوجاس

 دلاخ نب يحي لثملا هب بّرضي راص تح ةغالبلاب مهئارر و ن» ربتشآ نم ناكو

 عفقملا نبآو «نومأملا بتاك ةدعسم نب ورمعو «لهمم نب نسل او: كدي سرا

 لضفلا وبأ ذاتسألاو ءاهمحرت ىذلا نوره نب لمسو ؛“هنمدو هليلك* باك مجرتم

 ةعا+ب ىف ىباصلا قاحنإ وبأو « داع نبليعامسإ ةاَمكْلا ىفاك بحاصلاو «ديمعلا نآ

 . مهنم نيرخآ
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0 
 سن لسو هيلع هللا لص "ىنلل ناك هنأ نيرخأتملا ضعبل ةريس ىف تأر دقو

 نب ”لعو «نافع نب ناهعو «باطحلا نب رمعو «قيتصلا ركب وبأ : ابتاك نوثالثو

 فروخأ ُنابأو «ةيهأ نت صاعلا نب ديعس 3 دلاخو ل نب ماعو « بلاط ىنأ

 « ىدنسألا عيبرلا نب ةلظنحو «”ىرهزلا منألا ن للا دعو ةاهيخ[ لسمو
 همر

 «ةنسح نب ليبحرشو «تباث نب ديزو © نما نب سيق نب تباثو « بعكن ب ىو

 «تأصلا 0 مهجو «ديز نب هللا ةعوعةعل نس ةريفملاو «نابفس أ نب ةبواعمو

 «صاعلا نب ورمعو «"ىرضحلا نب . ءالعلاو «دلولا نب دلاخو «ماؤعلا نيريبزلاو

 نب 11 هى هللادبع نب هللا دبعو ءةياحت قى دحتو' ِءَةْجاَوَر ْن ادع

 ا مقرألا نب , مقرألاو ءنايفس ىبأ نب ديز نب ةحاطو . ةمطاف ىبأ

 ير ا تلا يونان ةطر وع يراصنأالا تو ارناف ف 0

 : ورمع نب بطاحو « برح نب نايفس وبأو . ىزعلا ديح ننطي وحو : ىموزخلا

 :نايفس ىبأ نب ةيواعم ةباتكلا ىف هل مهمزلأ ناكو ب حرس ىبأ نب دعس نب هللا دبعو

 . تناث ني ديزو

 دهع تك ىلا رع ناعوت نب عزو «٠ نافع نب ناعم ىبأل ب حلاو

 قاس اه ةطاقا قاوضر 50 ىنأ رع ةفاليلاب هنع هللا ىّطَر تاطحلا ننَرَتع

 لا ةادكخ نإ هعضوم ف

 .فلخ نب اهللا دبعو 6 تباث نب ديز هنع هللا ىضررمعل بتثو

 هان 0 0 ا تتكو

 ا ا



 0١ ىشعألا حبص نم

 ىاقلا لصفلا

 ( كلاما ىف كلذ دعب هنع هقزفتو مالسإلا ىف هعضو لصأ ىف )

 هللا ىلص "ىننلا نأ كلذو ؛ مالسإلا ىف عضو ناويد لأ ناويدلا اذه نأ ملعا

 ! مهياع هللا ناوضر ؛ ةباحصلا نم هابارس باف اا 32 ناك ملسو هيلع

 ثعبو ؛مالسإلا ىإإ موعدي ضرألا كولم نم برق نمل هنوبناكيو ١

 « ةيشيملا كلم ”ىئاجنلا ىلإ ”ىرمضلا ةّيمأ نب ورمع ثعبف : هبتكي هلسير مهبا|

 لقرسه نلإ ”نيلكلا ةيجدو «سرفلا كلم زي وربأ ئرسك نإ فادح نددت

 ورمع نب طيِلَسو ءرصن» بحاص سق وَقْملا ىلإ علب بأ نب بطاحو «مورلا كلم

 كلم ئواس نب رذسنملا ىلإ ”ىرضحلا نب ءالعلاو ءةمامبلا كلم "لع نب َةذوه لإ

 ههجو نيح اًدهع مزخ نب ورمعل بتكو .. تايبتاكملا نم كلذ ديغ الإ نر

 دقعب ةيضقلا باك بتكو . ماشلاب عاطقإب هتوخإو "ىرادلا يق بتكو . نهب لإ
 ام كلذ ريغ ىلإ .انابحأ تانامألا بسكو , ةديدي عام شي سر هس

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هعضاوم ىف هب دابشتسآلا ىف هك ذ ىتأب ٠

 لقأ نإف «شدحلا ناويد فالخم ءاشنإلا ناويد اهقّلعتم اهلك تاب وتكملا هذهو

 ٠ هتفالخىف.هنع هللا ىضر تباطيللا نب رمع نينمؤللا ريمأ هّشرو هعيسر .

 «فئالحلاا رابخأنوُتُقو . فراعملا نويع” هخيرات ىف كذ دق ”ىعاضقلا تأ 'إع

 ٌلاومأ ملسو هيلع هللا ىلص :ىنلل نابتكي اناك تْلّصلا نب مهجو «ماؤعلا نب ريبزلا نأ

 ةبعش نب ةريغملا نو لهتلا صرت هل بسك ناك تابلا سة نار سا

 هده نوكتف كلذ م ناف . تالماعملاو تاشيادملا نابتكي اناكر يمت نب نيصحلاو

 ةرمشلا ىف تسيل نأ الإ «ملسو هيلع هللا ىلص هنمز ىف تعضو دق اضبأ نيواودلا

 ءاذنلإلا ةباقكت تاقّلعتم نم مّدقن ا: ملسو هياع هللا لص هنامز ىف ةباثكلا رّئاوَتو ٠
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 هوسقلاف نآرقلا بيع نم مون ْنَع نوماس اذإ» : سابع نبآ لوق هنموكهيف <
 .هيوبيس مالكل بم هيلإ و هتبئأىأ هتنودلاقي و . «برعلا ٌناويد رعشلا نإف رشا ف
 « هحاوتف ”ىرهوحلا رصتتقأ هيلعو ”ىعمضألا لوق وهو ”يمحت هنأ ىلإ نورخنآ بهذو
 « ةيناطلسلا ماكسألا يف“ ىدروانملا ىح دقو . «بررعم ”ىسراف» ناويدلا لاقف

 : نيهجو كلذب هتيمسأ بجس ىف

 نوبسحي مهو مهل ناكم ىف هناوبد باك لع علطآ موي تاذ ائرسكرنأ  امهدحأ
 ذئنيح نم همزاو مسآلا اذهب مهعضوم ىمسف نيناحم ىأ “ هناويد ” لاقف مهسفنأ عم

 رفعجوبأ رصتقأ هيلعو ناوبد ليقف « افيفخت لاعتسآلا ةرثكل هرحتآ نم ءاا تفذح مث

 ) راتكلا ةعاص ىف ساسلا

 مهقّذحل كلذب بالا ىمسو « نيطايشلا مسآ ةيسسرافلاب ناويدلا نأ  ىناثلاو

 '.ىفحللاو اهنم للا الع مهفوقوو رومألا
 ذئتيحو « هعرتخآو هأدّنآ اذا هئشنب ئشثلا أشنأ ردصم هنأ مّدقت دقف ءاشنإلا امأو

 : نبأ لمتحت ءاشنإلل ناويدلا ةفاضإف

 .هنم أدتبتو هنع أشْنُت تايالولاو تاّتاكملا نم ةيناطلسلا رومألا نأ  امهدحأ

 نزلا ىف ناويدلا اذه ناكايقو ٠ الاقم ةعقاو لكل ىثني بتاكلا نأ  يناثلاو

 نأل هنع ردصت ىتلا عاونألا رهشأب هل ةيمسن لئاسرلا ناويددب هنع ربعي مّدقتملا

 بلغ مث . تابتاكملا ناويد ليق اب روء اهمعأو ءاشنإلا ةباك عاونأ رثك أ لئاسرلا
 , نآلا ىلإ هيلع زقسأو هب رهشو مسآلا اذه هيلع



 دير نالوا يل ل ا ل لا ا ا سب تح 0600

 /4 ىثعالا حبص نم

 عضاوتلاب كلذو : عيمملا الع بجاو هللا دمحو «هريشعو هبحاصو «هريظن وأ هيخأ !ع

 .“هتمعن ثّدحتلاو «هنزعل للذتلاو « هتمظعل
' (1) 

 وهو ( لمعلا ةمزلي ةعصلا مزلي نما) لثملا هب قيشنام اذه ىاظ ق لرلأ ١١

 كلذلف ب لجو نع هللا ى ذ نم هيف ئذلا ده هفمالك هوغو باقل 0

 قبسُنم هب ىلوتي اب ةبتكلاو ةبلطلا رشعماب مكايإو هلا انالوت . هب هتممتو ارخآ هتاعج
 . هتاكرتو هللا ةخرو كلغ مالشلاو هديبو هلا كلذ نإف !هداشرإو هداعسإب هلم

 هقّرفتو « مالسإلا ىف هعضو لصأو «ءاشنإلا ناويد ةقيقحب فيرعتلا ىف

 ٠ نالصف هيفوب كلاما ىف كلذ دعب

 «ءاشنإلا وهو هيلا فاضمو ناويد وهو فاضم نم بكم ممآ هنأ ىف ءافخ ال

 ساحنلا لاق . لادلا رسسكب وهو بالا هيف سلحي ىذلا عضولل مساف بتراويدلا امأ

 ءاي نيواولا ىدحإ تلدبأف ناقد هلصأو” : لاق «أطخ اهحتتفو” باّككلا ةعانص ىف

 ."ىب ع هنأ ىلا موق بهذف هلصأ ىف فلتخآو .نيواود الع عمي و “ناويد ليقف

 كمشيو هلا عجرب ىذلا لصألا ناويدلا نأ برعلا ةغل ىف فورعملاو”: ساسنلا لاق

 )١( ةحيصنلا ةخسن ىف «
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 هئانبو هبرشمو ةنمظمو هك مو ةسنلتو هسلجم ةئيه ىف ؟كنم لعل نر واخيالو

 ْ فرش نم هب هللا كلضفام عم منإف ٠ هّقح ردق «هضأ نونف نم كلذ ربغو هنلخو

 لاضفأ كتم لّمتحت ال ةَظَفَحو «هريصقتلا ١ع كتمْذخ ىف نواح ال ةمَّدَح كتعنص

 هتصصقو ٠ ل هتك ذ ام لك ىف دصقلاب كفاَفَع ىلع اونيعتسآو . ريذبتلاو عيبضتلا

 ناّلدِيو رقفلا نابقعب امهنإف بلا ةبقاع ءوسو ءفرسلا فلام اورذحأو . يلد

 هابشأ زومّدللو ؛بادآلا بابرأو «باّتكلا امس الو امهلهأ ناحضُفيو ؛ باقرلا

 ؛كتيرجت هسبلإ تقبس امب مكلامعأ قت الع اولدتساف «ضعب لع ليلد اهضعبو
 . ةبقاع اهدمحأو ءةَجحح اهقدصأو ءةجحم اهكضوأ رييدتلا كلاسم نم اوكلسأ مث

 هلمع ذافنإ نع هبحاصل لغاشلا فصولا ىهو ةفلّدم ةفآريبدتلل ّنأ اوملعآو

 هئادتبآ ىفْرحوياو «هقطنمنم ىفاكلا ّدصق هساجم ىف مكنم لجرلا دصقيلف ؛هتيثرو
 نع لغاشتلل ةعقْدمو « هلعفل ةحاصم كلذ نإف ب هجمت عمات ذخأيلو ؛ هباوجو

 طلغلا ىف هعوقو ةفاغ «هديدست, هدادمإو 6 هقيفوت ةلصف هللا لإ عرضبلو ا

 نم زرب ىذلا نإ «لئاق لاق وأ ءّتاظ كتم نظ نإ هنإف ؛هيدأو هلقعو هندبب ”رضملا

 ضعت دقف «هريبدت نسحو ؛هتايح لضفب وه (#:| : هتكرح ةوقو هتعنص ليمح
 «فاكر بغ لإ اهنم ريصيف :هسفن لإ لجو نع هللا هلك كنوإ ل[ ةنافيوأ هل

 ٠ فاذ ريغ هلمأت نم ع كالذو

 « هتعانصف هقف اسم نم ريبدتلا ءبعل لمحأو رومألاب رصبأ هنإ كتم دحأ لميا

 ءارو تسلا ْئر 0 م بايأألا ىوذ دنع نلعرا لقعأ نإف ؛ هتمدخ ىف هبحاصمو

 نيقيرفلا نم دحاو لك العو . هتقيرطف دمحأو هنم ٌلقعأ هبحاصنأ ئأرو هرهظ
 را الو «هسفنل ةيكزت الو « هيأرب رارتغأ ربغنم هؤانث "لج هللا معن لضف فرعي نأ



 مبا ىثعألا حبص نم

 ديس 5 ك0 0

 «.برامرملاو «ةّدشلاو «ءاجرلا هلو جيسفلا ن ه هلل 5 لذ اورعشتساف

 نم امم 2 نمل هذه ةمشلا تمعنف ؛ ءارضلاو «ءارسلاو « ناسحإلاو «ةاساوملاو

 هللا قلخ سمأ نه هيلإ ريَص وأ نم لجرلا لو اذاف . ! ةفيرشلا ةعانصلا هذه لهأ

 .اقيفر فيعضلا الع نكيلو .هتعاط رثؤيلو لجو نع هللا بقاربلف « ىمأ هلابعو

 لدعلاب نكيل مث . هلابعب مهقفرأ هلا ممبحأو هللا لايع قلكنا نإف ءافصنم مولظلو
 نرعو ..افلأتم ةيعرللو ءا سماع دالبللو كيوم ءىفللو ايس ءاك اح

 ءافتماو فعاع تال ىفو ءاملح اعضاوتم هسلجم ىف نكيلو بافلختم مهئاذيإ

 اهديسقو اييسح فرع اذاف « هقئالخ ربتخيلف الجر ؟دحأ بعص بصح اذاو. اقيفر هقوقح

 «ةليح فطلأب حيبقلا نم هاوهب امع هفرصل لاتحآو نَسَلا نم هقفاويام الع هناعأ

 ةفرعم سلا اهتسايس اريصب ناك اذإ ةميهبلا سئاس نأ تماع دقو . ةليسو لحأو

 لبق نم اهاقتأ اب وبسس تناك نإو ءاهيكر اذإ اهمييِب مل اجوُمر تناك ناف «اهقالخأ

 قفر مق ورح ثناكنإ و اهنمأر ةيرعجا ىف اهل ادوربم اهنم كا نإ ري ]

 بفصولا اذه ىفو . اهدايق هل نسآسيف ايس اهفطع تزتسآ نإف .ءاهقيرط ىاها ٠
 . مهلخادو مهمدخو مهلماهو سانلا ساس نمل لئالد ةساسلا نا

 هرواحي نمل هتلماعمو « هتليح بفيطلو ٠ هتعنص فبرشو ؛هيدأ لضفب بناككلاو

 « هتارادمو ؛ هبحاصب قفرلا ا لئأ . هترطس فاير أ هع مهغير «رظان سانلا نم 3

 مهفت الو ءا وص فرعت الو !؛اوج ريال ىلا ةمسلا نواس نر هدوأ ميوقتو ْ

 هللا كمحر اونعمأف الآ تينع الا اهمحاص هلإ ايريس الإ ءاباطخ

 هومتبعص نمث هللا نذإب اونمأت ءركفلاو ةْيورلا نم متكمأ ام هيف اولمعأو ءرظنلا ىف
2000) 

 ةاحاؤملا اهل كيم اوريصتو « ةقفاوملا لإ منم ريصيو ؛ةوفلاو لاقثةسألاو ءةونثلا

 ٠ ناي هلل ءاش نإ ةقفشلاو

 خحمابلا ةداي ز نم ءارلا لبق ءايلا ثوبنث لعلو ٠ لصألا ىف اذك (1)



 لوألا رسما 45

 هجو لكل 'ىبييو «هداتعو هنذع أ لكل دعبف ؛ هرعودص لبق هنع ردصيام ةبقاعو

 ؛ نيدلا ىف اووقفتو «بادآلا فونص ىف «بأككلا رشعف اي اوسقانتف ٠ هتداعو هنئيه

 , مكتنيسلأ فاقث ابئاف ةيبرعلا مث : ضئارفلاو لجو نع هللا باك ملعب اؤدبآو
 ؛اهيناعمو اههيسغ اوفرعآو «راعشألا اووراو .كبتك يلح هنإف َطَنا اوديجأ مث

 هبلإ ومسملاب !زع ل نيم كلذ ببنبراف ءاهريسو اهتداحأو .مجعلاو بَل ميأو

 مب اوبغرآو ؛جارحلا باك ماوق هنإف باسحلا ىف رظنلا اوعيضت الو . كمه

 ةدسفم .باقرلل لَم اهنإف ءاهرقاحو رومألا فاسفسو ؛ اهيدو املس عماطملا نع

 هيف امو ةميفلاو ةياعسلا نع كسضنأ اوبرآو «تاانّدل نع مجتعانص اوهزنو ؛ بالا

 ريغ نم ةبلتمم ةوادع اهنإف ءةمظعلاو فلصلاو ريكلاو مكحابإو ؛تالاهملا لهأ
 لهأب قيلأ وه ىذلاب اهلع اوضاوتو « ؟تعانص ىف لجو نع هللا ىف اوباحتو « ةنحإ

 .. كفلس نم لبنلاو لدعلاو لضفلا

 بوثيو « هلاح هيلإ | جيب وع قع هرسادل هيلع اوفطعأت ة جنم لجرب نامزلا امن نإو

 هومظعو هوروزف « هناو>أ ءاقلو هك نع ربكلا كدحأ دعقأ تتراو بل هيلإ

 نم ىلع متم لجرلا نكيلو . هتفرعم مدقو ٠ هتب رن لضف اورهظتسآو «هورواشو
 تضرمع ناف .٠ هيخأو هدلو لع هنم ظَمحأ هيلإ هتجاح مويل هب رهظتسآو هعنطصأ

 نموه اهلمحإلف ةَمدم تضرع نإو .هبحاص نإ الإ اهفيضب الف ةدنع لغشلا ىف

 باقتلا شم <لل[ بيعلا ناف ؛ لاي | ريت دنع للملاو ةلئلاو ةطقسلا ردهتلو ٠ هنود
 . امل هنم دسفأ 5 وهو ؛ ءارفلا ىلإ هنم عرسأ

 نم هيلع هل بحجيام هسفن نههل لب .لجرلا هبعح اذا متم لجرلا نأ متماع دقت

 « هتحيصنو « هربصو « ةلايخأو «هركشو « هئافو نم هل دقتعي نأ هيلع بحاوف.؛ هقح

 ةجاحلا دنع هلاعفب كلذ قكصيوو .٠ هقحل ءازح وهام , هرمأ ريبدتو «هئرس ناتكو

 هيدلام ىلإ رارطضآلاو «هبلإ
 ٠



 مه ىلا حبص نم

 ةلاسر «هنم ترجفت ىذلا اهعوبني و هيلا عجرت ىذلا بادآلا هذه لصا مث

 : هو ٠.:اهنف مييصوي :باكلا ىلإ اببتك ىتلا ء تناكلا يحي نب ديملا دبع

 000 ! ؟دشرأو ؟قفوو ؟طاحو «ةياثكلا ةعانص لهأاي هللا ؟ظفح ءّدعب امأ

 دع نمو ل هللآ تاولص «نيلس رملاو ءأ ألا دعب سانلا لعج لجو نع
 هل

 (تاعانضلا فوت مهفرصو ًءاوس ةقيقحلاىف اوناك نإ و« ًافانصأ نيمملا 0

 بكلا رشعم كلعف + مهقازرأ باوبأو ءمهشهاغم بابسأ الإ تنالواحخلا ب

 ةفالفل رظننت كب ٠ ةياورلاو ءللعلاو «ةءورملاو .بدألا ٌلهأ تاهخلا فرشأ ف .

 ٍ مدا . مهئاطلس قلخلل هللا حلصي مككئاصنبو ب اهرومأ ميقتسنو ءاهتساخ ٠

 مهعامسأ مقوم كولملا نم كعقوفأ بيتم الإ فاك دجويالو «كتع كلملا ىنغتسيال
 0 .نوقطني اهب ىتلا مهتنسلأو «نورصتب م ىتلا مهراصبأو ٠ نوعمسد اهب ىتل

 افضأام متع عّتالو ! ؟تعانص لضف نم مكصخ ام هللا مكعتمأف . نوّسطبب اهم ىتلا

 2 !«لعةسصلا |
 ةروك ذملا لضفلا لاصخو :ةدومحلا ريخلا لالخ غاتجا نإ جمعا دعا نعال

 نإف مككفص نم بالا اذه ىف ىتأيام الع تنك اذإ ءباقكلا اممأ كتم «ةدودعملا

 نأ هرومأ تامهم ىف هب قثب ىذلا هبحاص هنم جاتحيو ءهسفن نم جاتحي بتاكلا

 ءمادقإلا عضوم ىف امادقمو محلا عب عضومف |مهف 7 عضوم ىف لح تركب

 : زاريالل اهوتك «فاصنإلاو لولا تفافعلل ان ؛ ماجمإلا عضوم فاجر

 قراوطلاو ءاهمضاوم رومألا عضيو ؛لزاونلا نم ىتأي امب املاع «دئادشلا دنع ايو

 رادقمب هنم ذخأ هكحي ل ناف «هكحأف مولعلا نونف نم ّنف لكىف رظن دق .٠ اهنكاها

 .هدورو لبق هيلع دربام «هتب رت لضفو« هبدأ نْسَحو « هلقع ةزيرَغب فرعي .هب ىفتكي
 . اماجحمو باثكلا اذه ريغ ىف (1)



 لوألا ءزجلا| م4
- 

 ملسو هيلع هللا لص هينن ىلاعت هللا بذأ دقو . ةّوملاو فلأتلا ىلإ ءاذيإلاو دسملا نم
 د ٌثه .ةرد لا د ل ا

 « . « َكلوَح نم اوضقنآل بقل ظِيلَع اَظَق تنك ولو ) ىلاعت هلوقب

 سما برضلا

 قحب ّلدملا او « لمآلاو ء دصاقلاو « راحلاك « ةمرحب هبلإ تمي نم ةرشع بادآ)

 ةقادصلاؤ ءابّصلا ىف ةفرعملاو مالسلاو «ةرضاحلاو «ةمعاطملاو «ةضوافملا

 مهراطوأ نم تباع شجن و «مهقوق> مهفوي نأ ىغبنو“ : فلخ نبأ لاق

 ا مول قديم و ييلطز بنون نم تصمم لع ميو « مها
 صضرفبو ودضمالو مهلمآ لمأ تيك الو لام ألو هاج ميملع ْنضِي الو « مهناطلس

 .مهنعراظلاو ميضلا فكي و ؛مهبرآم لبس و «مهناج ٌزعبام هئانتعآو هناعذإ نم مل

 «لالجإلاوماظعإلا هل اومزتلا مل كلذ مزتلا اذا هنإف . مهيلعفاصنإلاو لدعلا طش

 اوبلتجاف م هلاثمأ نيس كلذ اوعاشأو 3 هيدايأب دادتعالاو « هيلع ءانثلا مبا اوقلطأو

 ل مهبصعتو مهتدوم هل

 اهتمئأو ةعانصلا مياشم قوقح فرعي نأ اهو بتاكلا بادآ مام نمو : تلق

 اولهعأ ايف فاصنإلاب مهكماعيو ؟اهقرط اولمو ءاهلتس اوللذو. و انبازوأ اوحسف نيذلا

 تافآ نف:٠ . مهقوقح مساعي < الو مطزانم مرتك ماير هيف اوبعتأو . مرطاوخ هيف

 ةلزنم ءاعذا نم منت ال ممم رصاقلا نأ اهلهأ نم لضفلا ىوذ لع ةعنصلا هنلبق

 'اع ردقبال لضفلا ىف زرمملاو «هيلع لضفلا ىف مّدقتلا ءاعدآ نم ةيملمالا لب لرملا
 - هرث رثسومرلا

 ( حلصملا نم َدسْملا لع هللاو ) فلختملا صقن تاشإ



 1 قثعألا حبص نم

 هل مهتمدخ لعجييل : سيئرلا نم سوءرملا لمأ هيلا ىبتني ىذلاو « نوُسشلاو لاوحألا

 كرش مهبلإ هتمدخ ب .ترأو ب ةمهرو فوخ ةمدخإلا ( ةذومو ةّقم ةمدخ كاذب

 هب نودخام تاقوألا ضعب ىف هس فرتلا ن ه مهلانإ ّ ؛ مولع قييضتلاو « مهتكقانم

 تفابتتو «اهملإ سوفنلا ليمت ىتلا مهراطوأو مسهتاذل نم ٍبيصنب ذخألا ىلإ ليبسلا

 اورصقف «لالكاو رجضلا مهضرتعأ «بصنلاو بعتلا مهقحل ىتم مهإف ؛ الع

 اهنع لوزيو مهناهذأ اب وفصت ةحار نه مهل دب الف+ لاغشألاب اونواهتو «لامألا ىف ٍْ

 ىلع لمي كلذ نإن ؛ مهمزلي اب لالخإلاو ةحارلا ةلصاوم ىف مل حسفي الو «لالكلا
 مهدجوي و ةمذحلاو ةشصلا ردح ملل ظُْخب نأ هيلعو ٠ بهذملا حبقو ةداعلا ءوُس

 تولقلا ذإ مهتّدوم صلخيتساو كلذن مهديرعتس هنإف ؛ مطا- خالص هبفام ةناغإلا نف ٠

 - ل نم بخ ىلع ةلوبخحم

 عبارلا برضلا
 ةسيعرلا ةرشع باد

 ؛ ةمالسلاب ضاق « ةدئاغلا يسج ٠ عفنلا ميظغ أ وهو # - نفاغ نأ لال ا

 ناظلسلا دنغتلع نإو ؛هنع مهروفنو هل ةيعرلا ص عم شيع دحأل بيطيال ذإ
2 

 رفون, نأ ىغبنيف” : .لاق ٠ . ”مهنع ءانغتسالا هسسفنب نظو ههتقبط تحفترآو ؛ةثلر

 تق ةءاطوو ٠ بناحلانيلو « هبلإ مهئاوهأ ةلاقسآو ء هل مهحالصتسآ الع ةيانعلا

 ناطلسلا حالصتسسأ الع اهرفوي اك : 'مههلاتو سانيإلاو طْسَبلاو «حانكلا ضْفَحَو

 مولو «نعاطلا نْعَط'نم ملسسي و «نيتقبطلا ني + طيسوتلا بث هل حصتل : هتسايست

 : ةثيدرلا عابطلا هيلإ عرست اسمع مهلقنيو ٠ ءانحسَّتلاو ِضْفبلا نم أبهيو ؛ مثالا
 ٠ سوماقلا نم ذخؤي م قالخألا ةثامد ىأ (1)
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 نلوأف “ اهنيب فراعتال ىثلا ةيمسحلا باسئألاب انيلإ َتَم نم ظفحت امك اذإ و” : لاق
 لاق كلذلو . فراعتلا اهنم حصي. ىتلا ةيئاسفنلا باسنألاب انيلإ تم نم ظفحن نأ

 ةربعال : لاقو ٠ «ةقرفتم نادبأ ىف ثأزجت ةدعاو سفن ةباثكلا» : بخو نب نسحلا

 نمامأ . ةاواسملا دنع عقت امبإ ةبسانملا نأل « نيابتلاو رفانتلا نم مهضعب نيب عقي أم

 «هقوف نمل ادساح رصاقلا ريصبف هل بسانمي سيلف ةليضفلا نمرخآلا ةيئر نود عفو

 . “ هيف ىذلا ربصقتلل

 رتب يايساع ظفحو و مهن هلافك أل فرعي نأ هلع بجي هلإف لاسلكبو

 ىلع مهديزيو «هدنع بنارملا 'لعأ ىف مهلعجيو ءزييقلاو مارك إلاب مهاقلتيو « مهتمكاسم

 1 كلذ لثم لّوختلاو «هنوقحتسو هنوبحوتسا اع مسا فاضنإلا

 مبيواق باطأ مهسمتلم الإ لوضولا هيلع رذعت اذإو ٠ باّككلا ريغ نم ةسايرلا ىف

 . هب ءافولا ىف دهتجآو « لبقتسملا ىف ليما دعولا

 ثلاقلا برضلا

 عابنألا ةرسشع بادآ ]

 بتاكلا مهب نيعتسن نيذلا نأل : ءافكألا ةرشعب ةقحال ىهو : فلغ نب لَ لاق

 .٠ .هارجم ىرخب نمو ةطرمشلا مادخ ناوعألا امناو ؛اناوغأ نوُصْدي الو ابك نوَعُد

 هني عم ةياككلا مساف ؛ هعابتأو هيسوغ مو بتاكلا باحصأ اوناك نإو مهو” : لاق

 لاعفألا نساحم راثئتسآلاو « ليسضفتلاو «مزكتلا باب ىف ةلخاد مهترشاعمو ءوبغيو

 - .”ممشلا مراكمو

 مامقلاو «ةمارك! نف ءرفوألا بيصنلاب مهَصْحي نأ ىغبني و * : كلذ دعب لاف مث

 دقفتو ضاصتخألاو مدقتلا نم مط ضرفيو « هماتهآو هتظحالم نم « رزغألا



 م1 ىلثعألا حبص نم

 «هتماعو هتصاخ قوقل لمن هيدل هتبتر تسفتراو هسيئردتس 0

 نم هئارظنو هئافك أ ىف هدنع حدقلا ٌبنجت.و «هتيعرو هتيشاحل ةطاسولا نسيو

 هل ةأفاكم هيلع ءانثلاو هتبحم ىلإ ابعاد كلذ نوكل« هترضح نم نيب رقملاو  هتناطب

 ٠ هيف نعطلا نع نسلألا كلاسمإو
 داريإ هدرؤيو « هيف هريشتسن اهف باوصلاب هيلع ةروُشملا الإ ردا نأ ١ ١

 دي َِ 2 7 5

 ىلإ هوعدب اعقوم هسفن نم هعقوي نأ ىف فطلتب و « ملعمال ماعتمو « ديفمال ديفتسم

 نم مهريغ هلحتنيام ىلإ دايقنآلا نم ةفألا ءاسيؤرلاو كولملا ةداع نم إف . هب لمعلا 20

 كلذب ةعداخم لعف ةيف هعدون ثيدحح ةغايبص نم نكمت نإو كئاص 0
 . ةسعاقتملا هتزرعو ةيبألا هسفنل

 ىناثلا برضلا
 ءارسظتلاو ءافك ألا ةرشع:باذآ

 « ءاخإلا ىف ةافاوملا كلذ ىف لادتعآلا ةقيرط ّنأ كش الو : فلخ نب لع لاق

 ءاضغإلاو قوقحلاب ةحماسملا امأ ."اهيحاشت اع ةلاح لك ةلباقمو ءاشسلا ن٠

 ايسال «هلثم حدقلاو هلضف ىف قالخ الف-؛ طرق نم دو الم ٌةظفاحاو ءرسل

 «ةينادلا تابارقلا قوقح نع أهلا ءازتعآلا قح عفتري ىتلا ةعانصلا هذه لهأ لثل

 لع لاق . « بسم ةباقكلا » مهضعب مالك ىف عقو كلذلو . ةضارا باسألاو

 .:ىناسبال ىفاسفت بسنانت اهلهآ نب لضاخسا بساننا 1س د

 اهج ورح دعب اهبسألت نعو « ةّوقلاب مهسوفن ىف ةمئاقلا.ر وصلا بسانت نع لصحي

 نم ريثك لع مهرطاوخ قافتآ نم هارن ام ليلدب ٠ لعسفلا ىلإ ةؤقلا نم اهروهظو ٠

 نكي مل « اههباشتورئارغلا ٌبسانت الولو . اهيف ,هدراوتو « اهنوطبنتسي ىتلا ىناسعملا .
 ٠ ةيفاوتم ةئفاكتم ناعم ىلع لاوحألا رثكأ ىف اوُتطاوتبنأ

)80( 



 لوألا نسما 1

 هلباقي لب «هتئطختل هنع سعاقتلا رهظب مل هلعف ىلإ ٌليبسلا رذعت نإو ؛ هاضفأ
 . هآر ايف إطخلا ناكم هفي رعت ىف فطلتي مث . باوصتسألاب

 ىلإ لام نإف : هتدارإو هئافوب دوعبام ىلع هسلاجم ىف لاخلا ىف ىرج نأ : اهنمو

 اعبات لوقلا ثقرو ء شْخفلاو رجهلل بتجنملا ٌّقالطإ هيف هناتع قلطأ طاسبنآلا

 ىلا ار كلل ل 217 بعت ضابقألا رهظا نإو : ناطؤأل ايضاق ءةرانتإ
 امحاص فرصتن نأ ةمدخللا هذه طورش نم َنإفب هلاوحخأ نم لاح ىف فلاحي تأ

 ءاعدلا نم رثكي الو بهبلإ ئعدبأم لك نلإ دايقنآلا عرس و .هيف فريم لك ىف

 ٠ لقثتسي كلذ لثم نإف فراوعلا نم هيلويام ىلع ركشلاو هيلع ءانثلاو هسيئرل

 را ا درب. رآ ةفانلا ترج ىلا هساالم ىف هلاطلس ريال نأ : اهنمو

 هلا طوق" . هبال دصتقي نأو ءاب ةفرش ىذلا وه نوكي نأ ال[ ؛هوحنو

 ةحئارلا عطقو ءرطعتلاو فظندلا ىلإ هتياتع فرصي و« ةقوسلا هسبلي امع عفتري و هناطلس

 هنم دحي الو« هباوثأ ىف لك الع هسئر نع عقتال 1 «هريغو قرعلا نم ةمولا

 حمضتلاو قئافلا زوُحبلاو بيطلا لاعتسآ لصاؤي و ؛هنم هوند لاح ىف ةحئار هيك

 . ةلافغإ 3شأآ اهرعل ناك سفن دهنت لفذأ نم نأ زرت كاملا نإ + كلبك

 ةغالبلاب هيلع راختفآلاو « هسيئر ةبطاخم ىف قمعتلاو حضافتلا بنج. نأ : اهنمو

 ظافلأ نهض هيلإ هيقليام لعجي لب ٠ مالكلا ىف هيلع عفرتلا نم كلذ ىف ال : نايبلاو

 نم نوكسو « هفرط نم ضفخو « هتوص نم ضضغ عم ةلوم. اهيناعم ىلع سس

 نيذلا ءابطخلل َلاَرَكلا بهذمب باهّذلاو ةحاصفلاب نايتإلاب حاسي امنا هنأل : هئاضعأ

 عقن ظافلأ لاعتسأ نإ مهجايتحأ ةرورض ةماعلا فقاوملا ىف كولملا الع نوب .
 ٠ عقاوملا نسحأ عامسألا ىف



 8 رق

 ريغب بّرقيو « روج ريغ د نمو ٠ « روح ريغ نع وفي 4 ]

 مد الإ ينط الو نع التل هن 1 و مهن
 رو دق 0-00 هيف هضوافأم ةداعتسأب ا

 :باوضلا فلاخيام هبف ناك نإو ب هنع فشكلا د



 لؤألا ءزسجلاا //

) 

 ةياماو «"اهعبؤ نامت لفطعأم وفعلاو دقت ليمجو ةلاقإلاو حفّصلا نْسُح نم

 بيذكت هيفو هترذعمل هجو الف «ةحاسلا ةءاربىف ةجلاب عدص اذا هنإف . اببس طخسلا

 : ةقاقنو دانف لإ ئقأ انعارو ةسنل

 مظعأ ىه ذإ ؛ اهبإ ماّتهآألا فرصو ءاهبلع ةبظاوملاب ةمدخلا بادآب كسلا : اهنمو

 الع مهني و فاضلا مح ىلا كبلاو .برآلل غولب و بترلا لين لإ عئارذلا

 4 ميداني لك نعىمعبو «مدكلاو ل مرا لئاسولا لهأ

 ةلصاوملاو 0 هتمدخ اع ةبظاوملاو الإ ة 2 ناطاسلا دنع دحأ لان امو ٠ نعط

 هليل ىف «مهروضح نع هب ىنغال نيذلا هبا ناطلسلا موزلب سانلا ىلوأو ٠ اممجوم
 هدانسإو هأيإ هئافكتسا ىلإ جاتحيام ههدب امر هنأل : هغارفو هلغش نايحأو «هرابنو

 1١] هلال نم فتمأو هتدجوم نم ىدتسا لاحلا كلت ىف هنعرعتأت نإ و. هبلإ

 0000 11 ههنا طا ارو . هلي رطل ذكلا ىف[ ردملا هل
 000 رارزأال لاك نإ ةماقع ىف ريصتو ةعاطصأ لإ كلذ ىذأو هل ضرعأم
 « هتوظحف ديزي كلذ نإف ؛هتلثمأ ىلإ اعراسُم هدجو اذإام فالخب ءانعالو ملعالو

 . هتّدوم صالختسأ ىلإ وعدو

 الو ءرزْعَألا بيصنلاو «رقوألا مسقلاب هنامز نم هتاطاس صحي نأ هيلع بجيف

 الع هقفاوي نأ عاطتسأ نإ أ هركنت ىلإ ىذأ اذإ رطو حولب الو هيلع ةذل لين رث في

 «هتبقاعل دمحأ ناك «هدصاَمْىلِإ لوصولاو :هراطوأ غولب نم هيف نكت هل هضرفي تقو

 نمآلا َكامنآ ذالملا ىف كمهنبالو . هتبيعف ةماللا بابسأل مسحأو ءهدصقل غابأو

 . ةرثس ىأ هتييحر هللا هدمغت مطوق مرسلا دمغتلا 01(

 ٠ ةليسولاو ةمرحلا ىهو هام عج .(1)



 ا ىثعألا حبص نم

 «قؤقملا لاعت سآو «ةءاسإلاب ناسجإلا ارض ابيتلباقمو ةسيسلا 0 نص ل

 ] ٠ قوقل حارطأو

 َفلكلا عراصم رظعأ نم سيئرلاو ناطلسلا الع ةلادلا ذإ لالدإلا ةَام :اهنمو

 هتصاخو ناطلسلا ةناطب نم كلد نه كله اهلجألو معنلا لاوز ىلإ ءايشألا برقأو

 دادتمالا ىف لص نأ هلعم كيل[ ىراتلا معنأ نمل ةربع مهصصق ىفو ؛ هئارزوو

 الو ءاهك ذو اهديدعت ىف ضيفب الو ءاهر وهظو اهراهتشآ لع هل هحتاصنو هم

 ءهبرمقتلا دنع بحشنلا رهظبالو «هتلئسأب قاسإلاو هضارغأاب لسا

 نم هفليسأ ام 'سانت نأو ؛ةيح للاب . ةمدخ فلاس لع الاكتا بطلا

 ابجوم « هلضاوفب اًدتعم «هفراوعب افراع ٌكاح لك ىف نوكيو «ةبحصلاو ةمدقلا

 لزانتلا لمتحي الو ءاهتزرعو سفنلا ةفتأ الع لوبجم ناطلسلا نإف «هيلعال هل ٌّصورفلا

 'لع ةغباسلا ةممنلا بيض هنأ هداقتعاو ائرألاو مدخلا لزانم لكلا هليزنتل دعا

 سانلا“ةرباثمو « باعصألاو ناوعألا نم هّدقف 0 ضووعلا دوجوب هتقثو «ةقأكلا

 هاحلا نم هنولانيو «ةوظحلا نم هيلإ نولصي اكتعساتم الإ باستلام ٠

 فّطتو دادتعألاو كشلا رهظأ رثؤيام ىفالخ از هلا طاب فتاك نا

 كلذ نإفءايطاخم هّتاسل الو*ءابتاك هلق قلطي ملوءىضيرجت نسحب سا
 ةمعنلا ذي نكل ءبحاضلا دقفتب هلالحإ از الالدو بوس 0

 غولبب ىضفي كلذ نإف .!متفعاضمو اهيف ةدايزلا لأسب و ءاهعويشو ةنملاو ءاهغوبمو

 هل دادزآ اهفيرشتو ةمقر ناطلسلا هداز اذاو . ةئاطم لن

 ةرثاب هصخ اذإو « هنيشيام لك نرع ضبقتي نأ هيدي طسب اذإو ٠ اريقوتو اوظعت
 ةماقإ ىف هتلي مل ةوفم هم,متا ناوءاسانبإو ارش ةقاعلاو ةصاخلا ديزينأ بيرقتو ةماقآ 5 : ا 0 ىلا 0

 لأسو كلذف طسوتي لب ٠ ئوصقلا ةياغلا ىلإ ةحاسلا ةءارب الع جاجتحآلاو ردع



 لوألا ءزجلا ن5

 سيئا نيب عفتري لوقلاب كش مث : هتمدخ قوقح لع ةظفاحماو «هتممن كش
 راثتإلا نأل“:ةمدقلا قحب هب ىضقي ىنذلا ريسإلا الإ « مودخملاو مداخلاو «سوعءرملاو

 . هلاعفأ نم مداملا كش رهظي امنإو . ليقتا 0000

 حالَص لإ قيرظلا وه ذإ اه دك آو ةمزاللا لاصحلا مهأ ند وهو ٠ ءافولا اهنمو

 ىذلا بيسلاو « هلمع ماودو هر و بتاكلا لاه أ وه لب ؛دالبلا ةرامعو دابعلا

 ةلصالا هذه بحاص نوبرقي اوحربام مهنأل : هتبحص ىف نيطالسلا برت هلجأل
 وظو'ةلتنملا ةقهب لزن نهم اللاع ًاردأ الو: ؛ ةقثلل اًءضَوَم +ضاصخفتالا الهأ هوَ

 . اهفالحب

 لك ةلباقمو «ةصلاخلا دصقو «دابتجآلا لذبو « ةحيصنلا راهظإب نو ءافولا مث

 « هيدإ ة هلا ْلِإ هتاطلس كلذ وعديل : هيلا ل ايف ةضملاب هيلع ضاَفم ة ةمعن

 - ةياغ اهنا و

 ٠ هنلوح لايق[ + ةظيفاحم لام ىف« هن اطلت هيحاتع هزلي نأ ءافولا اظو رش ننو

 نود ةبلقب هبحصب نأف ةيلع ةلودلا لابقإ لاح ىقاّمأ . هتلطعو هنغ اهّلوت لاخ ىفو

 ؛هتعدخ نم هتمدخب ٌلدبتسد و «هتبت ىلإ لقيتي هريغ ابحاص بلطتي الو هََد
 ئرخأ ةهج هل 2+ نأ هلو اهلا لدغ هتم عفتأ دجو 'ىيم هنأ 2 لو

 مّدقملا صالخإلا دح نع جورحلا نم هلكك لذ (ىل : هبقرتي سمأل ةمدقم اهلعي

 دعاسملا ةئيابم هنياسال هنإف ء هبحاص نع ةلودلا فارصنآ لاح ىف امأو . هبوجو

 هقوقح عيضي الو ءهيلإ هتجاح دنع هنو الو ٠ هيف ريداقلل قفاوملا . هيلع نامزلل

 كلذ نإف ؛ هلع ناطاسلا رو*أ د تابقأ ةأ نم نإ نيكي زاحن لو ؛هيدل ةعئاتصو هدنع

 . "قرا قي 1 دنس ا 6 0

 ٠ ةمعنلا ةدايز ىأ (؟)



 علاطب نأ اهب ةيفوتلا كل لصوملا قيرطلاو ٠ صالخإلا بيز متم
 هصلختسآ ىرف لعو كلهماعو نزبإ لفل نم هب ماعلا نإ رقتفيأم

 درو واع مد ئىطعأو داو هناسلب هقطنأو « هتبعر لع هنقلأو هيغل ل

 رحال نأ هتكلف نايعأو م ءاسؤر نيب نم ةلزنملا هذيط ريغ هيب

 هلمحو هليصافت ءاهنإ نع فق. الو «هيلإ هضؤفام لاو نم اليلج الو.

 قيال غريب هعقن هيل دوعب اهب هناطلس لاوحأ نم هرشابب يق نابت لا ١.١
 . قحالا اًوأش هيف عّب الو ءافكم كل

 اهيوخأو ةهزيغو ناطنلبرلا هيف باتآلا قضفا نأ زو رمملا ناك (

 طبرفتب هّجوت امنإ لودلا الع لخادلا راشتنالا ةرثك نأل : اهبحاص الع ح١
 لبق مها زنعو كولملا ناهذأ ىف رزقت امب مهراهظإو ءاهرارسأ ىف اهبحاصو
 ام اهتلباقمو ءامضتقنب امب مهئارآ ةكباعم لإ قيرطلا كاذب ؛قدعلا دجف و 5

 ليحو هيلع .سانااٌرثكأ عبط ىتلا قالخألا نم رسلا ءاشفإ نأ 1

 هرارسأ ىف ناطلسلا ةلماعم رذحٍإلف كلذ هسفن نم ع نف ءاهنع عالفإلا نيبو

 ىلع هنم رهظ نإ | هنإف ءهدناكمو هب وورح بابىف اممم دجوام |يس الو ءه ومأ

 . ةكلهلل هسفن ضرع ءرسلا ف
 عم هناف كارلو هئافك أ عم كاسنإلا 0 ابحاو تااكذاو هناف 1 :

 ردقي دق ءرملا ذِإ :بسوأ د : فالخأ زدتساو ءهلظب 0 ١ ىذلا ن

 الإ هناطاس ةأفكم الع ردقي الو ءاهياع ديزيو ايهاشتا 0 هي 1

 . سواق .٠ مقل فرماك تورلا 0 |



 لقألا ءزحلا 4

 هحْفَص نه لمؤي ام الإ ةياكتلا ريبكب ةنايحلا ريسن ىلع هتلباقم نع هذرب ال ؟ هرّضو
 ناطلسلا ةمدخب لصتملا الع بحي ام لؤأو . هتفأرو هفطَع نم وجرب و ٠ هتغاسمو

 ضورف نم اضرف هلافغاب امملع اهزجي ةريرحَب نم هسفن ظفحو :هرومأ بقاوع رظنل
 بانا بتم لكل نأ مرلعلاو ءهتمدخ قوقح 'لع ةظفاحملاهعيبضتو ؛ هتءاط

 نع لاقتنآلا ذإ و هل ةقرافملا الو هنع عوزتلا هنكمال ءهيلا عبطلا ةزي رغب عرب و« هيلع

 نولباةيال نيذلا ءاسؤرلاو كولملا فيكف ب عاتألاو مدخلا ىف« عانتمالا ديدش عابطلا

 هنوبكربام اوبّوصي نأب مهتمدخ بدأ ىف ةيراج ةداعلا لب ؛ مودع لاح ىلع مولب

 « هناطلس قالخأل هقالخأ نع لزني نأ هيف ٠ حعبأ نم هنوعقاوبام اونسحيو |طتخ نم

 هطخست ايف عبي و «هاوط هاوه نع لزني نأو ؛هنامز حالصإ ىف هتيجس فلاخ امو

 هتلزنم طقس (مل هسفن ضؤريال .تتنأ نعبشاو ٠ كر ةناطلس هيطام دال

 ىدصتإاو هماهس قب وفتب هنيعيو هل ركتتلا ىلإ اقيرط نمزال ٌدجوُبالو هتبقام دسُفيو
 اب اهنم ناطلسلا ٌبحاص صخب هنإف هبئاونب مَع ناو نامزلا نأ ملع دقو ..اهعقاول
 مه ناطلسلا ريغت ىلإ ناسنإلا مهدي نأ لاوحألا ىتشأ نمو ٠ هريغ بيصن لع ديزي

 كلذ ىف هيلع عمتجي امل هراكنأ ءون هيسفقن ىلإ هرج انيس كلذ قف بيببلا نوك

 . هلهجي هبنؤيو « هلقع الع زري نم عب رقتو (ةّبغملا ةرارحو « ةبكلا ةرارع نم

 ٠ اضيأ لاصخ ةّدع مّدقت اهف طايتحألا دعب همزلي هنا مث

 ةديقعب اناطلس بعص رم ٌنإفب ةبحاصملا ف ألا ماوق وهو صالخإلا اهم

 رئامضلا نأل : ىمأ هناطلسل الو هل مظتني مل هعبح ىف ةبوشم «هتنالو ف ةلوُحدم

 حضنأ اذإو ب متليخد ىفام زهظيوو اههف امن حرصبإ نأ ديال ةميقسلا تاينلاو ةقوذملا

 : هكيزم ةتاعفإ و ءهشنف قلاب الإ عنقي مل ناطلسال كلذ

 لمأت ٠ هصاخي مل اذإ ٌدواا نالف قذم رظوق نم ةصلاخلا ريخ ىأ ٠ ةقوذملا هلعا )١(
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 07 ىثعألا حبص نم

 ىوذ نم دخأ لكل ديال ذا _ ةلمح تاذللا كرت فلكي الل ديكر درع آلا ستاد ]

 ةبغرلاو اهيلإ ليملا نم عئابطلا هيلع تلو (ىل ءاهنم بيصنب ذخألا نم ةيلعلا ةبتزل
 . هتبتر ىهاضي ظح اهنم.لكلو ذالملاو معنلاب عاتقتسآلا ىف

 مهب ىنغال مهباذآ ىف مهل مهتكراشمو كولملاب مهطالتخآل ةعانصلا هداه لهأو

 قايقلا عونلا

 ةلصاحلاو اعبط زئارغلا ىف ةدوجوملا قئالما لضفأ نم ىه ىنلا  ةرشعلا نْسَح

 لوصحو ةقاعلاو ةصاخلت | ةبحمو شاعملاو ةايللا حاصلا اهنوعأو ءاعبطتو اسكت قلختلاب

 اهمزتلي مل ناو «رارشألا لذارألا ةيافكو «رابخألا لضافألا نم ةّدوملاو ركشلاو ءانثلا
 . اهرك ابلع لمح اعوط بتاكلا

 . برصضأ ةيم ىلع ةرشاعملا بدأ نأ ملعآو

 لقألا برضلا

 ءاظعلاو كول#لاا ةرشع

 « هتجرد بدآلاىف تلعنم الإ اههوسر لك أو امادآب موقيالو : فاخ نب "ىلع لاق 2 ْ 8 ١ هيا 1

 ىلع ريصو « بسنكم بدأو ةلضاف ةزيرغب ايو « هتلزنم لقعلا ةحاجر ىف ثمسو

 ةدعاسمو ناطلسلا زعنم « ةفيطللا لزانملا لإ قمسلاو « ةفيرشلا محلب ٌلحتلاف ٌقاشملا

 ةيقطانلا ضارغأ لع ةيناوبمشلاو ةيتاوبحلا نيسفلا بره ه0

 ميظعرمأ ناطاسلا ةبحصنأل هيلع ثعبتو هيلا دشرتام لوبقب امهذْخأو ءاهتعواطمو

 هعشن ىلع رداق ءفرش) و رجلا َّق محتا هسفن هكبلع « ٍيسج رطخ لكاردسللا



 لقألا ءزحلا 0

 ولتب هنأل  ةبتر اهالعأو ةينسلا دصاقملا لضفأ نم وهو دجلاو ءانثلا بلط اهنمو

 هبو نعرا هحلا تناك «ترشأو لفعأ ةمطا تناك اكو « ماودلاو ءاقبلا ىفرحألا

 مالسلاه يلع ليلخلا لاق قى قمانلا ةيلدو فارشألاه يف بغر اذه لضفلو . فلكأ

 نطاقها اذ ءانعقاب سلا الكاز 8 رحآلا ىف قدص ناسل ىل ليلا 2

 ٠ «هناسل ناطاسلا دنع 'ئىذمأو «هدب لّوطو « ههاج ىلاعت هللا ضّرع نم ركشلا ضرف

 هلام الو ههاجب لكي الو« اهنم رقوألا بيصنلاب موقيو «ةمْوكملا هذهراتخي نأ ىغبنيف
 كامو

 هتيشاحو هتناطب سعأ ىف عجضب الو ؛مامذو محر ىذ الو لمؤم الو دصاق اع

 اهباستك ١ لعجيو 6 هتبافك ىف ة رصقب: الو هس عم مههلع اد الز « هباعصأو

 اذهىف هيلع اونمّؤاام اولذب نيفرستملا نم اريثك نإف  هناطلس لاومأ نوددهلامو ههاجم

 ةبترلا طوقسو  رعنلالاوز كلذ مهيةعأف « لئاسرلاو تاعافشلا لهأ هبا وشو نوفل

 ءانتقآو ىلاعملا ءانتب [ىف غلابي الو :هألا ال[ راؤبلا او ةنايحلا مسيعب مس ولاو 6لاملا باهّذو

 نم دحأل ىغبنيالو كولملاب صتخيامم كلذ نإف ؛ مهل عافترآو بئاغرلا لذب و دماحمإ

 ادع دق نوكيف ءاسداقمالو ارثاكمالو ارحافُم هيلع مادقإلا هريغالو بتاك نم مهعابتأ

 نآلا وما قيرطلا دجوأو « هناطلس عم بطعلل ضعتو همر لضأو «هروط

 كلذ هب ىْذأ امترو ؛هياع نعطلاب مهتاسلأ قلطأو ءهيلإ ةدسحلا مامس قوفو «هب

 ٠ هسفن تماس نأ ةلزنملا طوقس ىلإ

 لشن قولا ميقيام ىلع كلذ نم راصتقألاو «ةذللا بلط ىف داصتقآلا انهو

 ةدوحم ةقيرط كولس كلذ نم هنولوانتب ام وانت نوكي نأب : اهفرشأو قالخألا

 . تاذالا الع لابقإلاى لا جورح ريغ نم« ليصألا ىأرلاو ديدسلا ربيدتلارثأ اهيف رهظب

 بلاج هنأل ةقؤس الو كلل نسحيتسم ريغ كلذ ىراف . تاوهششلا ىف كامهنألاو

 شاعملا حالص ىف اهيلإ ةيانعلا فرص بجي ىتلا ةمهملا روهألا نع عطاق « ماقسأال



 0# ] ىثعألا حبص نم 0

 نذ هيف نييك لقا نب ناطلسال هالو ايف ةنايّصلاو فال م

 بناكمملا نع عّقرتلاو ء هميخولا - . ههمذلا عماطملا نع ففعتلاو

 ةريسلا ٌليمح و .«ناطلسلا دنع ةوظلساو لاعت هلل الإ ير مجم كلف ن 1

 مهفلا ىف نوفلخت لا ناطلسلا دنع اهب مّدقت دق ةقيرطلا هذسه نإ ىتح  ةيعر

 لوألا ىلء اولصحو «ةيافك الو هم ف ةوراخل نس ل اونا 1

 قافترآلاو «هتشيعمماظن هيلع ىذلا فاّقَملاو ةنايصلاب كسلا دمتي أ همزلي ىذلا
0 

 . لمعلا كمر ةميصلا للا ” لبق دق هناف هتهدخ اما

 8 ةيييشلا نيا قالطإ ١ ةرديشألا مكارم نيل .

 الو هناف ب ةيعرال ءاكتشا الو نمل ةنايخ ريغ نم سمألا ذوفنو ناطلسلا هاي
 هايندو هنيدب ةرطاذملان ٠ لسو «فافكلاب ىذر و؛ ةعانقلاب ناسملالا ىنغلا ِ

 نسحنال ايف رطقلل هنسفن ضرعيو هعسو غرفتس نأ زوجيال 3 ا الس ىف

 لا 0 تان د راع اصحابي لولا
0 

 ا تاوبأو « بضاكملا ةوجوب 0 53 ١
5 
 الو ةوُشر ند تيك نع أمف 0 ةنمزأ ىف 0 0 هلك
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 . عمطلا هلل (6) 27 لثأت زارت رع هلا 0 5 6



 لولا ءزسملا 1
 )غ1(

 وه اذهو  هئاعن لضاوف نم هيدحيو هناطلس لع نم هليذي امب رحألا بلط اهنمو

 هنم لصحيو :ضرغ لك 'إغ همّدقب نأ لقاع لك لع بجي ىلا ضاىغألا محأ

 توملا دعب ةداعسلا (ن:[و ءاهنع ةداعسلا عطقنت ايند ىف ريخ الف ؛ رفاولا مهسلا لع

 ترسم دقف « مئادلا قابلا ال مرمصنا ىنافلا راتخآ نمو ؛ ([ ريَخ ةرحآلا راذلاو)

 ٠ هتراجت تراب « هتقفص

 «ناطلسلا رومأ نم هالوتب امف ةبنلا ٌحالص دصفملا اذه ْىلِإ لصوملا قيرطلاو
 6« فيغضلا ديب ذخألاو «فووهلملا ةثاغإ [ ىف دابنجالاو © هترعرلو هل ماعلا عفنلا 4

 باوثب زاف كلذ ىعوت اذإف «ةّيعرلا ىف لدعلا الع هلمحو «هناطلس دنع ههاجب عفنلاو

 ىلا هللا ةمعن لباقو ءرحألاو كشلا نم هل هضىع |مف ناطلسلا قح ئىضقو «لاعت هللا

 . هيدل ام ّرقتسل و هدنع اهطيترب ام ةليمجلا لاعفألا هذه ىلع ام هردقأ

 . ملا لاح للا طقس اناف ٠ ايم ةراهظلاو ء ارنع ةزاتلا# بيرلا ةيئاحت :اهنمو

 ْنم هسسفن نم كاذ عار ْنَم قحأو . بولقلاو نويعلا نم هطقستو «ءرملا ةباهم

 . هدنع مهتزثم فْظْأو .هب ممصاصتخآل ةعانصلا هذه لهأ ناطلسلا عابتأ نيب

 33 نم اوناك اهحياشسو اهرودص نم اومّدقت نيذلا نأ راغآلا دلك دنع رومشملا دإ

 نيزيملا « عمطلاو سّمدلا نم نيئربملا عرولا لهأ لضافأو :ءاهقفلا ةداسو «ءاملعلا
 «بادآلا لضفب مهنع نيزيمتملاب مالسإلا مولعب لالقتسالا ىف « ماكاو ةاضفلا لع

 موسرو مهترشعو كولملا بادآ ضايترآلاو «ريسلاو مايألاب ملعلاو ؛ راعشألا ةياورو

 ايف مهوقافو .نيدلا ملع ىف هوواس دقف : مهتعانص ىف ىظتني أم كلذريغو : مهن

 لع نانوعو «ناةرتفيأل نائيزق نيدلاو ناطاسلاو . يف مهنوكراشنال ام هركذ مّدقُ

 . ةفيدرو هعبأت يك هنألا نبذل هكنيام ناطلسلا لمتحي د لف | «دايبلاو دالبلا 1

 ٠ قاسلا هيلع لدب اي ةرخ "لا نع فحص» نسر اللا 01



 ناك امو + برغأ هندعم ريغ نم ئثلا نأل : ترعيف أ مهر 2

 ناك بجعأ ناك املكو ؛ بجعأ ناك فرظأ ناك ني ير "ناك رهولأ

 كلذل نيمماسلا بازغتسآ قاف ءنينامملا مَلمو نايبّصلا رداونك كاذ اسن]و ؛

  لاشم ائوهلاو ىأرلا نم مهتردق تحت ايف الو نهارلا دوجوملا ىف مطل سيلو
 مداقلا نوفرظتسي ليبسلا اذه العو ءذاشلا رداتلا فو ليلقلا بيرغلا ىف.م

 للعلا هوجو ىف ثكأو ءاعفت معأ وك نم نوكرتيو «مهنع حزانلا ىلإ نولحريو «

 . «ةدئاف رثك أو ٌةنؤم فخأو ؛

 ( نيعون دع ىو بغل بانآ ف)

 لولا علا 0
 مزاولو ا كلذلو ؛بهدملا فرشو ةدبسلا ىو ش
 ةظفاحماو .كلالاب دال .نالعإلاو اتاني هنا ا ْ ١

 3 هه ا ل نيدلا نر

 ءاقش نم نانحتسألا و «ءاهشب دأتب هبضغ 5 قو هقح 8 اين 1 ْ 00 7



 لوألا ءزجلا /

 ؛ةماهلا ٍيظع «ةيحللا ليوط ءءازحألا توافتم ءةثحلا َضاَمْصَف كلذ عم نوكيالو

 ! لئاقلا هلو + ةنطفلاو ءاكذلا اهبحاصب قيليال تافصلا هذه نأ اومعز مهنإف

 «باّتحلا ٍلياَمَش ىناعم نم »+ اهورصتعآ امتأكلوُمَسو

 ا 1 يبل نال نكي نأ يقلي ؛ ىروبملا ليضفلا وبأ لاقو

 .حدم لع امردتقي دكلم هل ؛ ظافلألا نسح ءةضراعلا ديدش .ةجا ”ىوق «ةترلا

 .”دومحلا مذو مومدملا

 لاح نع هماقإاع الإ كلذ ىف عيري هنإف ةئيملا نسح امآ*#: ىتامم نب بذهملا لاق

 داالسو : تلق كانغ وأ ةييدح و اوه نم 'زع ةئمشت ا راهظإ هراثبإ نم اةنونخل

 ةحاصفف :ةلملاب و . سبللا ىبم بتاكلا نوكي نأ ىغبني هنأ نم : مدقتام فلاخي

 نود همّظعي و لجرلا عفر ىذلا وه ةباككلا ةعانص ىف مّدقتلاو «نايبلا ةقو «ناسللا

 طحنملا ةلاحلا تل لضفلاف ميظعتلا ناك امبر لب ٠ ةيهازلا هتئيهو «ةيببلا هباوثأ

 : ٠ برقأ هريغ ىلع هحيجرتو « رثك أ بناملا
 نإ راك ةعاصلا هذه ةئأ لم وهو « نومأملا بتاك نوره نب لهتم لاق ذقو

 «اليين اسابلو ءانم اليمح امهدحأ ناكو اًهصووأ اجتحآو أ .اثدحتوأ ابطخ نيلجر

 0 لي اوما ذا رب ديا سآلا كور فرت سلا
 « باوصلا نم دحاو بردو« ةغالبلا نم دحاو رادقم ىف امهمالك ناك مث ءالوهجب

 الع ةئيملاذابللو ءيسحلا ليبنلا الع يمدلا ليلقلل ىضقي مهتماعو عملا امهنع عدنا

 تارا صيستلا رابعلو فيعا + ارا نه هنن بكسل مهلَعْس و ؟ ةئيحلا ىذ

 هل تناك سوفنلا نأل .هحدم ىف راثكالل ةلع هنأشف را لاو هب بجعتلل اببس هل

 فعاضتو هورّدقام فالخ هنمرهظ املف ؛دعبأ هدس> نمو «سأرأ هنايب نمو ءرقحأ

 ْ ْ ٠ 00 سانا 0 يبست عع ةنيامإل لصألا ف ()

 ٠ هينتف فيحصت لوصألاىف هماعإ و هرظنم حبق ىنعمب لادلا لامهاب لجرلا مذ نم ليعف وه (؟)



 ىي# دا 0 ىئعألا حبت نم

 نع كولملا بتاكيب هنإف د سفتلافرشو 'ةمنحلا ولع: مزغلا ةؤق« العسال
 ةبتاكمو ؛هيلإ ليميام ىلإ ةباككلا ىف ةميخو هاو عبط هبْذُي 0 00
 .؛ةبغرملا ءايشألاو ةعئارلا ليواهتلا رك ذو « ميظعتلاو مخفنتلا نإ ئث جوحأ كب 0

 ئضمأ كلذ ىف ناك « ةمه العأو امزع ةشأو اسفن ئوقأ بتاكلا ناك اك
 . هتباك نم صَقن كلذ ّف صّقن امهمو «رّدقأ 5

 ةكرا لع ررضلا لدي زجاعلا نأل هالوتب ىلا ةيافكلا قرش اعلا ةفصلا

 مس يدأوأ «لابولاب هع ميل داع امي رو. ؛نيماسملا هاى نزلا بج

 «ةيورلا ّدح لع ءارهظإأل ١ 3 فق ةدؤل 000 : ١

 00 «”ةلئاغلا 4 «قالخألا م 0 0 ءدقَألا

 00 0 قدصو 0 50 ّْ

 سيال ا ا ل ا



 لوألا ءزحلا 55

 ؛نيماسملا رومأ نم اًديش هتيلوت حصن ال قسافلاو ةيعرش ةيالو ةباقكلاف اضيأو
 طازتسشاب ّلوقلا ةيعفاشلا انباحصأ نم ىدرواسملاو بطلا وبأ ىضاقلا قلطأ دقو

 ٠ مدقتا» ىلع وأ لب ناطلسلا بتاك ىف هلثم بجيف ىضاقلا بتاكىف َدلاَدعلا

 لا 1120 سأو ةيثز المأب انف نوكي تيب تءةماللا ءةسوانلا ةفضلا

 باسصأ غيلب بتاك ٌبرو ١ نستكي أسهم ىببلا هلي و هب قطني ىذلا ناطلساا ناسا

 + بضاوقلا ضيبلا لامعإ هافكف ملقلا لمعأو « بئاكلا نع ئىنغأف هتباك ىف ضرغلا

 اهولجيف ُهلْرَا ىناعملا هل تأتنع ظافلألا َنّسح ىأرلاّبئاص ةنطفلا دّيَج ناك اذاو

 نع دجال ثري لطب و راصتخأآلا نركب تيد وتو ؛ةلبمملا ظافلألا ىف

 بتك نإ و ةّرَسَم سوفنلا'لع قلب كش و «ةعور بولقلاًالميفدتهتي و ادب ةلاطإلا
 0 1092 ضراتم ل ايمو هتاطلم حلم معَ ايطخ هدر دو رك كل لإ
 ٠ هدصَق كلذ نأ دجوي نأ ريغ

 ٌلصأو لئاضفلا ُسُأ لقعلا ناف  ىأرلا ةلاَزحَب و «لقعلا روُقو «ةعياسلا ةفصلا
 ناك اذاف ؛ هلقع ردق لع هنأرو ءرملا مالكو ؛هب عافتنآ ال هل ّلقع ال نمو بقانملا

 اىتأو ءاهعضاوم ىف هتابطاخعو هتابتاكم ىف ءايسشألا عضو « ىأرلا لماك لقعلا ات

 نوكي ىتلا لالا هيضتقي امن هناظاس نع دحأ لك بطاذو ءههجو نم مالكلاب

 3 وو« اجا نيْلا الإ نوكي َنِيح نيايو 6ةعفان ٌةّدشلا تناك ام دتشيف ؟اهياع

 ىتأيو مذا بجوتسداه ىلا ئدعت نم مدي و خيب وتلا نم ربك أ هلمف ىضتقيال
 ٠ امممارم ٌةبئاص اهعقاوم ةعقاو لاوحألا فالتخا اههيضتفي ىتلا تابتاكملا

 ىتأيام اهريغو «ةيبدألا نونفلاو «ةيعرشلا ماكحألا داو: ملعلا «ةنماثلا ةفصلا

 قرطلا ىلإ هذ ةفرعم الو « لطابلاو قالا نيب هلٌريبمت ال لهاملا ذإ - هنايب

 ٠. ّلَز لصأ ريغب كسمت وأ ٠ لض ليلد ريغب |ةيرط كل نمو ؛ ةباككلا ىف ةربتعملا



 "© ىثثعألا جب نم

 ْنَم ترمأ اهلغلو .اهبضفنب ثيتك لهنا هيف حسي ملةيشلاس دس ل
 ب اهيلع ساقيأل اهريغف ع كلذ تبث نإو «هنود وأ اهئالمإب كاذكب تكف بتكي ٠
 . هب ةرثعال ءاسنلا نم اهادع نمو

 ان: اع نوكأ ىضافلا تاك ىف أوطرش دقف د دلل ءةئاثلا ةفصلا ٠

 ؛لاوحألا لك ىف هبرقأفا الو ءائاضقلا لكى دمتم الف « « صقنلا نيام

 . مّدقت م ىلوأ لب كلذك ناطلسلا بنك

 يملا لع زوي لف ىشاقلا تارا طعس ل فلا

 ةلزامب هنإف اقساف بتاكلا نوكي نأ زوجي الف ب ةلاَدعلا « ةسماخللا ةيرفلا

 ةملك ىلدأ داز ول كلأل مطاومأو سانلا حاورأ ىف اهب ع «ةريطخ ةبترو ؛ةرب

 نع هفرح وأ هانعم ريغب اظفل لات وأ هملع دق اعيش متكوأ فرحرسأ فلا

 ناكو هب رارضإلا بجي نم عفنو ءررضلا بجوتسإال نم رضا 8 ىدأ 4 4

 نع هزجحي نيد هل نكي مل ايف ٠ حودملا ةذو مومذملا حده ىتح كلملا الع هز

 رثآو « عافتنآلا نم رثكأ در 7 0 هعزي و 0 ك

 ٠ ريع هع 0 20

 -..مايببع قيقو نم عطقاو يغفأ د هلاثبب عيش زدت 1 ٠

 وق هد :

 0 د امدلا اوُكَفَس 35 دساح واد ارمزع اذإ 0

 . هناسلب هلم رض أ ؛ه ءهبلق نبذل لع 0 نهو يللا د ثا 0
 ل 3



 لوألا ءزردحلا ع

 بتاك ىف طرت هنأب «ةيعفاشلا انباعصأ حرص دقف  ةروكذلا «ةيناثلا ةفصلا

 ناطلسلا بتاكىفف ىضاقلا بتاك ىف كلذ طرتش اذإ و ءارك ذ نوكي نأ ىضاقلا

 هللا ىذر باطحلا ْنِب رمع نأ ىور دقو ٠ هب ّرضلاو عفنلا مومع نم مّدقت (ىل وأ
 2 دو يق م رهاع د ىف :

 نيبط اونعتساو « فرغلا : نكس الو « ةياككلا ”هوبنج” ءاسنلا قح ىف لاق هنع

 كاس رق ندس

 ةأ مآ ملعب لجر الع ههجو هللا مّرك "لع "سمو :««ةلأسملا ىف نيب رضت معن نان : الب

 -“ انف دشلا درتآل "لاق طفلا

 ”ىماسبلا هلبو ”امنن وست ىمفأ» : لاقف ةباكلا ملعتن ةأ مآ ءاكلا ضعب ئأرو

 : ' لوقي ثيح

 ! هباطحلاو ةلاعلاو ةب < اكو ءاشلل
 م ا اييجت ه-

7 2-2-0 

 هباتج الع نس نأ اكثم نو اَنَلاَذه
 5 -_و 1 2

 تأ : شلانلا نم انيبأ نإ درب مو نيتكي ءاسنلا ند عا ند دف لاف نإ

 نينمؤملا ّمأ ةشْناع نأ نسحلا لإ هدنسي ساحنلا رفعج وبأ ئور دقف ٠ كلذ نملع

 لل ةيملاب أ هلا نع: ةلمسلا دف اتاك ىف ينك تنك ١ اهنع دق نفق

 بتاكة دعس نب ورمعل اك ذ هنأ ديعس نب رفعج ىكحو ٠ هللا بيبح ةييبح ركب ىبأ

 ىئاوح ىف تاعيقوت رفعج مأل ٌتأرق ” : لاقف ١ نب رفعج تاعبقوت نومأملا
 ىلع نب دمم ركذو . «ىناعلل ممحأو اراصتخآ دوجأ اهتدجوف اهلفاسأو بتل

 هرهظ ىف ثعقوف ابا اهيلإ بتك دبس الماع نأ ةاودلاو ملسقلا باك ىف ىئادملا

 الع هضرعف «ئث هيف هل رهظي ملف هلمأتف «كلمَع نع كاَنفَرَصاّلِإو كَباك حلصأ نأ

 توعد كنأ ثليخت !منإ”* : لاقف « كتمارك مادأو اهل ءاعدلا ىف هيف ئأرف هناوخإ ضعن

 اذه ناك نمو ؛هتلبقف اهملإ بالا داعأو كلذ ريغف “ننفذ ءاسنلا ةمازك نإ اهملع
 : ؟ ةياككلل لهؤي مل هنا لاقي فيكف داع



 ءابصلا نس 1 © دنبلا و تكفل 1 يضاف ةود انا ,

 انا نوك ْن |: رضافل تاك ىف طرتشد . ١ هلأ هللا مهر ةيعفاشل ْش

 مِإ سانلا جوحأ نم ءانإلا بتاك نأ كشالو 7 0 لضفلا وأ لا

 هييهاونب لثقلاو «هتابتاكم لوصفو هتارواحم ءانثأ ىف ىلاعت هللا تام دامشتسالا

 منا درو تل” زو لاا اديس مور تاس هعراوقل مال أ

 هبتكو هنم ئش : طفح "ىنذلا ل نإف ٠ لالالا زجسلا ل 2

 ابعاو اوزه هذخت. نم هنم .نكنأب م ىلاعت هللا 1 1

 0 مدح لهأل لع 8 ا 3 كلر ك3 ظ ةمئا ف



 لؤألا ءزملا 3

 2 هل هه ويف مداوم هه د كم ماين مهر مرقد رق ع مَ

 نم ءاضغبلا تدب دق متثعام اودو الابخ «نولايال نود نم ةناطب اوُدّتت ال ومآ

 نيملسملا لاح الع لطي نم ةيآآلا ىف ةناطبلا دارملاو 1 مهرودص ىف اَمَو امو مههاوف 5

 2 ٠ لاجرلاو ليحللا نم مهشيج دادعأو لالا مهئازخ رادقم ع عالطالاك

 ايلي دنا لق لح ىلا ةرطفلا نم نإو” هتركذت ىف قررتعلا رشا ما قف

 هدحيب مأ اذهو”: لاق «هنيد نيديو هيأر ارب نم ىلإ سانلا نه صخش لك نينح

 كلملا بهذم الع نوكي نأ بتاكلا ىف مهضعب طرشش كاذلو: هسفن ىف دحأ لك

 .« هو لك نم هل اقتاوم نؤكل نيملسملا بهاذم نم هب بهذ ىذلا

 هللا ىضر باطحلا| ني رمع ثعب ءرمعم ( مهيلع هللا ناوضر) ةباحصلا تحتقف امو

 ارفاك نيملسملا لامعأ نه لمع ىف لمعتسي ال نأ همأي اعلا ني ورم لإ هع.

 ريداقم الع اوعلطب ملوءدالبلا ةقيقح اوفرعب مل َنآلا ىلإ دانا نأ م ا

 (بم انتفرعم نيح نإ ةنامأ ىلإ بوسنم فراع "ىنارصن ىف تيحا دقو ؛ اهجارح

 فكو ؟ هللا منوخ دقو يبنمؤت فيك: لاقو هنع هللا ىذر رمع بضغف ؛ هلزعنف

 اونآ نيل أي الت مث ؟هللا مهدعبأ دقو مهب رقت فيكو ؟هللا ملذأ دقو مهزع

 . «مالسلاو ”ىنارصنلا تان” هباتكرنآ ىف لاقو ةيآلا ( نود نم ةئاطب اوُدْحناَل

 دنا ىخر اقلللا نب رذع ل مع هنع هيا قلو "ىزيفشتالا نينوم اي[ نأ اىور دفو
 «أرقبل كلرتاك رقما" ريع لاقف « هباسحو هطخم ردع بجأف ”ىنارصن تتاك هعمو « هنغ

 لاقو هنع هللا ىضر رمع هرب رف “ دجسملا لخديال ”ىنارصن هنإ* ىسوم وبأ لاقف

 « .هللاملذأدقو هوزعتالو ء هللا مهدعبأ دقو مهوندت الو هللا مهنوخدقو « مهونمؤتال

 ذوتب نأ لاو الو ضاقل ىغبنيام : ألا هبانك ىف هنع هللا ىضرن ىعفاشلا لاق دقو

 ممل نوكي نأ نيماسملا'لع رعي و .اماسم هب لْضَعَي اعضوم "ىمذلا عضي الو ءايمذ ابتاك
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 7 خر د لاق دقو منعا لام الإ + هب



 لؤألا ةزيسجلا 5

 لوقو ءروزلا ةداهشو «تانَصْحْما فذقو «ةداعلا نع ةجرامنا توعنلاو « دلل ةزواح ا
 ىبناب فيكف سائلا داحآل هنع هزنتلا بجي ام كلذ ريغو . ضارعألا ديو نانا

 فالي . هلخأو رعشلا ئوقأ وه ىذلا ” لهاح لا رعشلا اهسالو ! سو هيلع هللا ىلص

 نسح عوضوملا فيرش ايهالكو ٠ لييرتا» نلوكلا قب ظعألا دوصققملا نإف رثنلا

 ءانثلاو هدحوتو هسدقتو هديجمتو لاعت هللا دمح اع "ىنبم مالكب طا ذإ ب قلعتلا

 ديهزتلاو ةرخالا ىف بيغرتلاو ريك ذتلاو ءملسو هيأع هللا ىلص هلوسر ىلع ةالصلاو هيلع

 'لع ثحلاو « حالصإلاو حالصلاب سمألاو « باوثلا بلط 'لع ضحلاو ايندلا ىف

 ةياعرو + محرلا ةلصو  ةمئنألا ةعاطو٠ مطاقتلاو ضغابتلا ضْفَرو ء فطاعتلاو دّضاعتلا

 كبدحو - القعو ارش نيحتسم وهام ائرحا اذه ىرحي ام كلذ ريغو ءمذلا

 ءىنبم لّسرتلاو . هدعب نودشالا اَُخلاو ! ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا اهب ماق ةبتر

 سانلا ةارسو كولملا تابتاكم نه هيلع لمتشي امل ةيعرلا ماوقو ةمألا لاصم الع

 نيت رسصا اهو مهدوهعو ءافاحخلا تاعيب و لالا حالصو نيدلا تامهم ىف

 مه نيذلا مالقألاو فويسلا باي رأ تابالو نم كلذب قحتم», امو «كولملا دوهع نم

 ءاصحإلا تحت خدت داكتال ىتلا اصملانم كلذ ريغ ىلإ . اهدعاوقو "ةلودلا ناكرأ

 ردملا حلا ولو

 مالكلا نع رعشلا ةسبتر طاطحناب برعلا تسحأ دقو *” ناسيبلا قاوم يف لاق

 ساجي ىف مرتي هعمس نييح هلتقب هوبأ مهرج نب سيلا أرعآ نأ ىكخ مك روتتملا

 : هلوقب هبارش

 ىلتل ناو تين الع لع اي اهلا



 هوب 00 ىثعألا حبض نم

 تسلل 44 3 أ.هتبتر . تم 4 هلدجو م

 .اذإو ع سل فع بأمل 0 0
 هلم ا ا هظافلأ تصقن دق هتدجو رثنلا ىلإ ملظنلا فاتر لأم د

 : ؟اهراوسأ ' لع قل تقل دق ادلب فصب 5 لوق الإ اتا
 ماسالا ا 0 00 3

 0 ولا, ادلب فصيي 1 ىف ريثألا نب نيدلا د دي زول '
 «مئامت التقلا سوعر نم اهيلع قّلعو« مئازع همئازع نم اهل ثعبف نوجا ْ
 2 ءلا ركذ ىف يل 3

 هما مظن ةف نا

 سو دب ا ل د هيام همت زو( و

 ( ىو رشا ع امو ) هلوقب كلذ الع اهنم

 تافصلاو« ةليحتسملار ومألا| لعلب لاو بزكلا ص ام ْ



 لقألا ءزحلا ه/

 ثلاشلا لصفلا

 (رعشلا ىلع رثنلا حيجرت ىف )

 ثييح نم هريغ اهبف هكراشبال ةيزمو هصخت ةليضف هل ناك نإو رعشلا ّنأ ملعا
 هريغ ىف دجوبال امم «هدئاصق ىفاوق ىواسنو هئازحأ نزاوتو هماسقأ لادتعاب هدّرفت

 الع هلوادتو «نامزألا بقاعتو روهدلا ترث اع هئاقب لوُط عم« مالكلا عاونأرئاس نم
 امضعب قلعتو هئازحأ طابترأ,.هنم ةظفاحلا ةوقلا نكمل ةلقَتلا هاوفأو ةاورلا ةنبسلأ

 ةعفرلا نم هروب امو هريسم دعب هراشتنآ ةعرسو هتضافتسآو هعويش عم « ضعبب

 ةعماخلا بكاوملاو ةلفاحلا كولملا سلاجي هداْشْنإ و :ءاجهلاو حدملا رابتعاب ةعضلاو

 ءابحلا نم ديلا نعاشلا هيلع لصحي امو « نساحما ديدعتورخافملا كذو ظيرقتلا

 اهيف هثدحي امو سوفنلا نم همالكعِق وم نسحب هقحتسد ىذلا « قئافلا حنملاو ميسحلا

 ةيرللا سوغلا ىف ةرثؤملا ةيرطملا ناكلألا نم هيلع.درب ل هلوبقو عة رألا نم

 ةيبدألا مولعلا نم امهريغو وحنلاو ةغللا دهاوش نم هيلع لّوشآ اهو؛ ةقيقرلا عابطلاو

 عماوج وأ ْنم مالكو ميركلا نآرقلا ريسفت ىف اهنم هب لدي اموءاهارخجت ىرحي امو
 طبحملاو اهنكمت عمتجمو برعااناويد هنوكو ! ملسو هيلع هللا بص. ملا عماجتو لكلا

 «هسملا لئاضفلا نم كلذ ريغ ىلإ  اهلاوحأ رئاسو اهعئاقو ركذو  اهمايأ حيراوتب

 نسحأو ءاماقم فرشأو «ةبتر العأو «ةجرد هنم عفرأ رثثلا ناف 1 يا حاتم

 ميدقتلاو ظافلألاةداب ز ىلإ اهعم ىعاشلا جاتحي ةيفاقو نر وف روص رعشلا ذإ ءاماظن

 نم فرصنام عنمو فرص الام رو مو دودملا رصقو ءريخأتلاو |مف

 ا كلذ ريغو ءاهريغب ةحيصفلا ةظفللا ليدبتو ةضوفرملا ةماكلا لاعتساو « فرصلا

 هيف جاتحنال روشنملا مالكلاو؛ ةظافلأل ًةعبات هيناعم نوكتف رغشلا ةرورض هيلإ ئجل

 لقتام تريتعأ اذا كنأ كلذ ديوي وب هيناعمل ةعبات هظافلأ نوكتف كلذ نم عوش نإ



 ماب ١ ىلعالا حبص نم

 « قيفلتلا'إء ةيذبم ءاسنإلا ةعانصو ؛ قيقحتلا لع موضوع بات اص االا”

 ةوالتو « تالماعملا فيظوت ةواتإ نيبو ؛طباخ ئثنملا ملقو «طباض بساملا ا

 دامت ةواتإلا ذإ ب سابتلا هروتعي الو « سايق هكرذب ال فوب  تالجّنلا ريماوط

 جراما جارختبسآو «رظانلا ىنعَب جراوألا جارحتو ءسارلا غفت ةوالثلاو .ساكأذلا

 عارب و لوقتم ءاسلإلا عارب 0 ىلع ٠ الولسم ماظتلا ا فضال

 اوُلمَعو أونمآ نيدْلا الإ ) ! ا ىشغلا 0 اف تا ١ قيد هنأ "نأ قر نيح مخ امهكلو ثلا لم وأ لال بساحلاو «لقاتم ب .



 لقألا ءزلا هد

 ىذلا وه ءاشنإلا بتاك أل : ليثقلا اذه ةكص ىف كش الو” نايبلا داوم ىف لاق

 ىبنلاو سمألاب هفرصيرو هنم دربام حفصتب و ب ا دي لجل لكل لثع

 نم هنع ردصي امل اهتنيزو ةكلمملا ةيلح وهو «هب قدعام ةماقتسا لإ ىذؤيام لع

 رهز اهلا ليما رع ليام اهيل مظعيو ءاهاكذ يلغي و ءاهردق عفر ىذلا نايبلا

 باضتقآو  ماهذإلاو دامحإلاو« بيغرتلاو « ديعولاو دعولا ىف ناطاسلا نع فرصتملا

 هتوادع رع َىصاعلا قدعلا فططغتو هتعاطو هتبالو الع ىلاولا رقت ىتلا ىناعملا

 ءاشنإلا ةباكك الع لاومألا ةباتكح مكر دق نيبصعتملا ضعب نأ الع . هتيصءمو

 الع ىطغتت الو « لمأتم لع ئفضتال ءاهقّستو اهفرحنز تاريوزتو ءاهدروأ تاطلاغم
 ٠ ملس نهذ ىذ

 لفاذلق اظافلأ ةّيتارفلاب ةفورعملا “نيرشعلاو ةيناثلا ةهاقملا”ىف ىربرحلا دروأ دقو

 ظ : ىحورسلا ديز ىبأ ناسل الع لاقف لاومألاو ءاشنإلا تاك نيب ةرخافملا ىف

 ةبتاكملا ملقو « عقنأ باسحلا ةعانصو ؛ عقرأ ءاشنإلا ةعانص نأ اوملعا ”

 تانابسحلا ريتاسدو «سردتل حسنت ةغالبلا ريطاسأو  بطا> ةبساحلا ملَقو « بطاخ

 ريكو « ءاظعلا ىو ءرارسألا ةبيقحو ؛ راخألا نهج ئثنملاو « سردتو خس

 وهو هُم نامحرتو « هما ناقل « هلو سرافو « هلودلا ناسل هملقو ؛ ءامدتلا

 داتّقي و« ىصاوتلا كلمتو «ىصايصلا صاختسُت هب ؛ريفسلاو عيفشلاو ءريذنلاو ريشبلا

 ظدقم :تاعسلا ديك نمآ « تاع نم ءىر. هبحاصوب ىصاقلا اىندتسد و « ىضاعلا :

 : تاعاملا ملكبب نيردم ريغ تاع 3
1 

 )١( فيخحصنت لصالا ىفاه لعلو بسانملا وهو ىازلاو ةلمهملا نيعلاب قزرع ءوضلا ف ٠



 يق . 0 ىلئألا م عع 5

 راكفألا دز :ىهزلا ىناعملا فاطم لادل نايبلا الع ءاشن م

 (ةريطلنلا بصانملا بامحأ ىلا ايفو ةنسلألا 00 ْ ظ

 . .رهوجاو زدلا ىف مهسفاتت مرتك |.
 «ةحيرقلا ءاكّذو «ةليضفلا ةرازغو« معلا ةدايز خص ءاشنإلا باك ذل 2

 ظافلأب اهنع ة ةرابعلاو ةلوادتملا ىلاعملاف فرصتتا 0 هيلإ جاياملا 1:

 نإ ايدو اةروص ظفح ما اهامعتسمأ لإ ل نص هاجد

 0 ّق بنجلا هيتكيام لاح ىو 1 ل 2  ةيهانتم يغ 0 : 8

 . تانرم ١ . تاماقملا 5

 مهداتعآو هّصاوخ ماظعإو هنم هبرُثو ناطلسلاب ءاثنإلا ا
 .لاومألا ىف َّق نيفرصتملا مالقألا باب 00 ةمالسلا 0 ةنيك عم هيلع

 ل

 اهلمع ىف ئرحألا دفرت أهنم ةجراج 0 : 0



 قلفلا لدسفاا

 ( ةباقكلا عاونأ رئاس الع ءاشنإلا ةباك ليضفت ىف )

 اهعاونأ ثددعتو اهماسقأ ثرثك نإ ةباثكلا نأ هلبق ىذلا لصفلا ىف مدقت دق

 . لاومألا ةباثكو «ءاشنإلا ةباقك : نيلصأ نع جرختال

 مالكلا فيلأت لإ ةياكلا ةعانسص نه عجرام لك اهم دارملاف ءاسْيإلا ةباخك امأف

 ريسشانمو تاقالطإلاو تاحماسملاو تايالولاو تابتاكملا نم : ىناعملا بيئرتو

 .اهوحنو كلا ةباكك كلذ 'ىنعم ىف امو ناعألاو تانامألاو داو تاءاطقإلا

 لاملا ليصحت ىلإ ةباككلا ةعانص نم عجرام لك اهم دارملاف لاومألا ةباّمن امأو

 'يض امو «ةيناطلسلا نئازحلاو لاملا تيب ةباتكك كلذ ائرْ ىرحي امو هفّرصو

 ' تاقفنلاو راما نم اهنم فرسةيام فرصو ءهانعم ىف امو جارح لاوما نم اهبلإ

 ةشفلا هيف ٌلوقلا :ث (# اهونو شورملا ةباكك كلذ ىنعم ىف امو « كلذ ريغو

 لهأ نأ الإ ءامسج ارطخو مف ادل نورنا نم لكل نإ كي و

 لع اهنوزيميو اهنولضفيو ءاشنإلا َةباك نوري اوحرتام بدألا ءاملع نم قيقحتلا

 . رومأ, كاذل نوجتحي وب اهنومذدقيو تاباككلا رئاس .

 بتاكّنأ ةرورمض« ةبامكلا نم عون لكب ملعلل ةمٍزاتسسم ءاشنإلا ةباك نأ ابنم

 لثمن نأ ىلإ لاومألا ةياككب قلعتي !# هنآبتاكمو هتابالو نم 24 امف جاتحي ءاشنإلا

 نأ 2 الف اننيرو هنوتأبأ» مهل ن نيبيو « هنودمتعياه مهتعانص نم هاياصو ىف مه

 موسرالع دمتعي امنإ هنإف لاوهألا بتاك فالحب . هل بتكي ْنَم ةعانضب الا نوكي

 ةداياو الو ديشت لإ اتق جاع الو ع اهتمت حرخي ذاكبأل .ةرزنغ تاجّدومتأو ةرزقم
 . صقن الو



 همس ل ياللا ا

 0 لات هلوق نمو مرو نيج 11 سلا فخ نوكي نأ لمتحيو
 رغم هع

 اذإ تيدا لقيصلا قوم طوق نس أءٌّقح 5 اوعي 3  لوق

 د لإ 0 سنا واج ةقالل لا مفقرت هنأل راع اتي +

 الع متوملا نإ تيم نم هلأ ىذا ناكل ضن لرئاطا قوم نموأ ْ
2 010 

  نيكسنلاب ةعقوملا ندوأ“ اهونو ةصقأأ ةيشاك هيف عل موب , اهم نك

 ريغ وأ ةنأشرولفو سانا ف مقوملا ناك 0 لبا د ملا 0

 5 باك رظ



 لقألا ءزملا ب

 نع جرخنال؛ اهعاولأ تدتستو اهماسقأ ترثك نإ و« ةباككلا نأ لع وغلا ىلا
 نإ هنايب ىتأيسام لع امهانعم ىف امو لاودألا ةباّكو « ءاشنإلا ةباك امه : نيلصأ

 . ىلاعت هللا ءاش ٠

 ىّتح ءاشنإلا ةعانصب ةباقكلا ظفل صخ دق نامزلا نم مّدقت اف فرعلا نأ الإ

 هب داربال قلطأ اذا بتاكلاو ءاشنإلا ةباتك ريغ اهب داري ال تقلُطَأ اذإ ةباقككلا تناك

 «ءاشنإلا ةباكك ديرب“ ةناككلاو رعشلا نيتعانصلا“ هياقك ىكبسعلا ىمس ىنح اهيناكر يغ

 ءاشنإلا بتاك ديرب “ رعاشلاو بتاكلا بدأ ىف«رئاسلا لثملا“ هباّكر بثألا نبآ ىعنو

 . اهريغو ةغالبلا لع نم ءاشنإلا ةعانصب قلعتب امل ناعوضوم امهذإ

 بتاكلا راص ىثح لاملا بتاك الع بتاكلا مسا ةيرصملارايدلاب اننامز ىف بلغ مث
 نإ ريدلا لغأ هلمستسد صاخ.:نامسأ ءايثناللا ةعاننصل راصو هريغ هن دارت: القلطأ اذإ

 امأف . عيقوتلا وهو سانلا ةقاع هب ظفلتي ماعو « ءاشنإلا ةباك وهو هب نوظفلتيو

 اهع يوم وه ىذلا ءاشنإلا ىلإ ةفاضإلاب الل صيصختتف ءاسنإلا ةباككب اهتيمسأ

 بتاكلا نأ !ىنعم هيذتحي لاثم ريغ لع هعرتخآ وأ هأدسآ اذإ ولا هنأ ردصم رهو

 تايالولاو تاّيناكملا نم هبتكي اهف ىناعملا نم هركشي و مالكلا نم هفلؤيام عرتخي

 .٠ هنع أشنت اهوحنو تايالولاو تابتاكملا نأ وأ ءامهريغو

 عيقوتلاك اهروهظو صصقلا ىثاوح لع عيقوتلا نمهلصأف عيقوتلا اهتيمست امأو

 تسدلا باك وأ ءاشنإلا ناويد.بحاص وأ ريزولا وأ ناطلسلا وأ ةفيلخلا طخب .

 ةياقك الع قلطأ مثءاهيبسب ةّصقلا تعفرت ىتلا ةيضقلا ىف دمّسسيأم مهارجم رح نمو
 ٠ . ةلمح ءاشنإلا

 لبلقلا ريثأتلا برغلا مالكىف هانعمو : ٍتاّككلا ةزيخذ ىف ناعتلا بجاخ ننآ لاق

 ٠ اًقيفخ اريثأت لامحألا لاب هيف ترث اذإ عقوم ةقانلا هذهبنج :لاقي .فيفحلا



 ها ْ ىثعألا حبص نم

 لوألا لصف

 ةباككل عيقوتلا ةفدارمو هيلإ !متفاضإو ءاشنإلا | ا 200 اه ا ل

 لييرتلا ةغانصب ابنع رييمتاو «نامرلا ءىفءاشإإلا

 ةيثكو ةبتكمو باكو اكو اك بكي بتكل اق بد اناا كلا 1

 ليطبا ةعاسمل ليق هنمو ءاوعمتجا اذإ موقلا تبكم لاقي « عملا اهانعنو بتاك

 ىمس مك نمو ءهوحنو ريسم وأ ةفّلب اهيرفش نيب تعم اذإ ةلغبلا تْبتكو ؛

 ضعب مضل ٌةباك ةبرقلا زرت مس اك ضعب ىلإ اسهضعب فورسحلا عمل ةباكك
 نلاعت هلوق هنمو ملعلا لع ةياثكلا قلطت دقو : ”ىبارعألا نبآ لاق ..ضعب لإ 7 1

 هيلع هللا لص هون كلذ ّدح !لعو ٠ نوماعي ىأ ( ربك مهَف بيلا مهدنع مأ

 . « انك هلا تثعب ىلإ ” ةريغو .اذاغم مييلا تسب ني نيا له 1

 ناك نم الع 00 نأل كلذب ىس املاع دارأ ” تيدا ببرغ ىف ربألا ى :

 رهاظت ةّيئاسور ةمانص اهب ؛ ةثاببلا اوم نشاط هنو دل ساس
 هيف لخد اماالو حنا ددضاقم نيب مو اهات سوت دارلا زم لادا

 اهليغتي ىلا لافلألاب ايف ةبناحورلا انه[ عيضوم فرش هنأريخ 6 هنع جرختام

 .هسفن ى اق ةسلطاب ةروص ضعب نإ اهضعب مض نم روسي هماهوأ ىف بن
 ةروص تناك نأ. دعب ريصتو ةروضلا ت10 مقا طع ىذلا : لاب ةينأ

 دا نعم زهلظ كاذبو ملقلاب دل آلا رسفو .٠ ةرهاظ َة ةسوسخن ةروص 5

 0 ةرطتم اه عي لمت ديد ديدحتلا اذه نأ 35 ؟ هنع 3 ١



 لؤألا ءزجلا 6

 مهنود ْنف ءافلخلا نم ايتخيوو رومألا بانرأ ناك كو: : ناونلا تجاخ نأ لاق

 مقيام الغ نوشقانيو «بتكلا نم مييلغ درب امو مهنع بالا هب بتكيام نودقتي

 نورحنؤي و« هتجرد نوعفري و لضافلا نومّدقي و: لاخ نم اهلَخدي وأ طخ نم اف

 نوعفرتي و ٠ هليضفلا ءانتقآ الع نورابت ذئنيح باقكلا ناك« هتبتر نوطحي و لهاملا
 ؛مهظافلا نّسحام ةفرعم ىف نوداهجيت و ٠ هليذر ىدأ لهاا نم مهن قلعينأ نع

 . ةلزتم ظعأب اوزوفيو «ةبتر عفرأ كلذب اولانيل مهتابتاكم نيزيو

 . ناثدحلا منع لفغو ٠ نامزلا مهب طلغ نم مدقت ىف ةيضقلا تكفا اكو

 الا ناس لطب ةيليرلا ىنآوأ مهنم ترفنو -:لهحلا ةّرش مييلع تلوتسلاو

 بكي كييقحلاو قصفقتم هل هفلاوء كتم ةفرعملاو « افراحم بدألاو« افشح مهمدل

 . مثآملا رئاك رجع مولعلا ترمشو «مراحلا بانتجآ بادآلا تبنتجا هن ةحاصفلاو
 ع هدا له ِ 59 : 0 9 3

 ردجا ةصقتملاو ةفرحلاب و«ْللوأ فشحلاب ناكل «لاهجلا ءالؤه كح فصنا ولو

)21( 

 "701 | فا ةيئرلا قع ةفيسو ..اهعاضأو تايجاولا لهج هتكل ءاهجأو

 ٠ نئافللا يوذو رظنلا لغأ دنع هنم برأ تماصلاو: قطانلا ولا: تضويو

 نالا تالا
 ةمّدقملا نم ٠

 ؛ةيلإ ةباككلا ةفاضإو ءاشنإلا نعم نايب وب احالطصأو ةغا ةباككلا لولدم ىذ ىف

 ؛ لسرثلا ةعانصب اهنع ريبعتلاو « نامزلا فرع ىف ءاشنإلا باكل عيقوتلا ظفل ةفدارمو

 فرم ةثالثهيفو ؟ رعشلا ىلع رثنلا حبجرتو ةباثكلا عاونأر رئاس ىلع ءاسنإلا 0

1 

 ٠ هاظ وه م خئانلا ةداي ز نم ىهو ةدئاز واوب اهعاضوأو ل اصألا ىف )1



 خلاب اهنم ذخألاو ةباقكلا ةعانص ىف لغوتلا نع معملا ترصاقت امنإو : تلف
 كونألاو غيلبلا ني قي 3 نه ىمألا ديسوتو «سمألا ىلع مجاعألا ةاليتسآل اقيألا

220) 

 خيلبلاو ٠ يأ مهين ضف رايس تح ءاهذصاقمب ةفرعملاو ةيب رعلاب هماملإ مدعل
 : دغش نأ الإ طم 2 هده نم دخآلا عسب ملو بمأ مهلا

 م

 "ا 2

 اموزا لوقا ان وك 5 تاكو ةدسرع يا 1
 ؟اهفأف ىلا نبال 5 ؟ليياو؟لوقأابر ؟لرق نفف

 ثتمِححأف لجر نسل ترضخ : لاق هنأ عيضعب نع ساعنلا را ١ يي

 كيلإ ىَطْخب بتكأ مو ”هبتاك الع لمأ دقو هتبأرف «هعْفةثكل ىتجاح ةلأسم
 نصحت امأ :لافف بحلم زم «؟هتءادر## هينا تكف «هتوادرب زع بلال
 توندف هيلع: تارتعاف؛ نيغ ف 000 سف بتاكلا اهتبثأف .؟واولا"ننأ 3

 نإ بح لوو 1 بيتك هنوك 9 لع ركتأو « ههجو ف بضغل ,هظا
 4 + يي نإ : بتاككلا لاقق ٠ !مب ميظعت الف ةماعلا ظافلأ نم وبأ نأب هيلع اج ءايلا



 لوألا ءزنلا 3

 وه وه ئثلا تبثت ىف لاقي اك هنم باسحلا لبقو هنجج حح هنأ هباذآ فعَضب
 همزا ىذلا لاملا ةلازإ بجوي كلذ نأ الع مهرظانو باّتكلا ىلإ عيقوتلا جرخنأو

 هدزب ملف هللا دمع ىلإ عيقوتلا 8 ناماس نب هللا ديبع دارأ ام نادل مهفب ملف هنع

 ظفلنأ هل امالعإ «ناعتسملا هللا“ اهتحت عقوو ةريخألا ةماكلا دتشنأ الع باوحلا يف

 2 2 ناقملا نمع نينا

 للا نأ ل1 تمت ليم ني لع نسحلا انأ نأ : دسإ نب ماعلا ين

 دارا ىلا تارقلا |يقل لح اذا + اعز م ءأرعف كم نم 5 نبع نإ دعا
 رقلا موي وه امنا :لاقف دربلا رفلا : تلقف كرقلا موي ىتعمام : لاقت ٠ عفرلاب لا موب

 . ريثك كلذ لثمو . رحنلا نم ىناثلا مويلا وهو« ني سانلا رقي نيح.٠ حتفلاب

 م ةباكلا ف لخدو كلذ قلل عسُنا دقو”: «برألا ةيام بحاص لاق

 ٠ ءاطلاو داّضلا نيب قرفي ال ْنَم مهيف نإ ىتح «ءاصحإلا نع اودازو« ةّئبلا اهفرعيال

 ' ارد ل نيك نأ الإ لسوتوا ةباكلا هنسفن لخدأ ا نت ضعي نع نلبي دقو: لإ

 ةبناج الإ بتاكل لاقف ىاطنرط همسا لجر قحفف هبّدكي باتكب هل مسرهنأ : لئاسرلا
 لاهجلا ءالؤه دنع بتاكلا ّدح َنآلا راصو : لاق. مئاقلاب وأ طقاسلاب بتكي ىاطنرط

 دان دق هلهح 3] هيف نم عار اذاف ارطسأ همعر نقتيو ةئم' دورا الص سكي هنأ

 ناويد ىلإ لوخدلا ىف ئعسو «هنلغب وأ هنودرب بكرو ء هب حاصأ ةدوج ندأ

 : مهاثمأ و ءالؤه ببسد اهتتذ لصحي اما ةباقكلا لعلو ب هلهأ ىلإ مامضنآلاو ءاشنإلا

 ' ! لئاقلا ّرد هلو
 3 هكا د3 و 00 نو 2
 بادآلاو لضفلا نونف احيو * باجعب ىتأ دقف !نامزلا سعت

 «سَّتكلا ىلإ مهتددرمهف د ىدب 21 نيل ول 5 1 ا :

 / ٠ (ىم نم) حبصلا ءوضىف (1)

 0 ٠ ءوضلا ةياور انرتخآ دقو بئاجعب لصألا ف (؟)



 / ىثعالا حبص نم

 مب جهد 2

 ٠ نمز لكف 0 8 بكلا قمح مَ 0 كلذكو

 دايز ىف ٍبرح لآ اوعدك + 6 ةباَككلا ىف رام
 دادملا ىف كبايث تقر ولو « ! اهنمَسْسلباتكلا كدععدف

 : رخ آلا لوقو

 بحق لش لسنا ءرت | ىو دن هبتك باكو

 4ور رو
 "طال تيت" ّطخلاو .« <«. فلئانسوُلف اولاق# ظل

 رخ الا لوقو
 2 هل و رورع

 بتاكو هام ريغ ارتيو هيعب 47 ام ريغ بكي و انف ام ريغ ىعب

 رحخ الا لوقو

 طاقلاب ٌتادوعم »+ همالفأ بتاكو

 طشكام هيمي مث .٠ همك اذ تقي

 نتاككلا روهب نب ادسأ وهاس ءانثسلا ىأ كآن

 ؟باّكلا لجأ كما ادع دقروهج نن دسأ ائرتاق وأ

 يسرا و

 ٍباَّك باوجب - ىلإ هنم جيتحآ ام اذإ راموُط تا ل رم نحل

 اوراص امم بّككلا نم عونلا اذه نع ةكحضملا تاياكملا نم نالوا دقو

 أرق هنأ بناكلا حي نب دمحم نع ىكح م. مايألا بقاعتو نامزلا زمم لع اوزه هب

 سال لهأ هنم رخسف ىلطرضاج هفّحصف ”ىطرضاح هيف كذب اك الفا ضعب الع
 ىلإ هباسحب ثعبف هيلع اًجرخم الآم لاعلاّضعب اومزلأ نيواودلا باك نأ اوريو

 ٌلماعلا ردقف لماعلا لإ باسحلا درو “ اذه اذه هيلع عقوف نايلس نب هللاديبع



 لوألا ءزملا ؛5

 ىناشلا لصفلا
 ( مهاقمح مذو نكلا ءالضف حدم ىف)

 تناك هب حليام نيخأ رف ٠ مهظطوطخ نحو مهتاغالب فصو ىف نولاغتيو وي ٍِع 1 20 000 مهظي رفتو بأكلا فارشأ حدمب نوجه ءارعشلا لزي ملف باككلا ءالَضف مأ

 :. رتفملا نأ لق
 مد وج < همك “2

 ارهرج مظندا اند حقت « هتيم تأخ ساطزرقلا َدَحَأ اذإ

 : رخآلا 0

 بّتكلاف مالقألاب زدلا ظْنَيو + همطنَم روكا َولوْلا فلو
 : رحال 0

 هظاحلا ع (اطور « هسرط ىف م بتاكو

 هظافلأ م ام او + هتمالفا ملظنتتام 1

 : رخآلا لوقو

 هلماع زم "يب لك كانسشأ * اهلمعيل اًموي همالقأ ره ْنِإ

 : رخاآلا لوقو

 رطاخ ال ةمالقأ تأك « هاك ىف فلا رطل

 ياراكب او امم نايرحي لعفلاو لول

 : رخآلا لوقو

 ءاشلإ سانلا لخأ ةغالبلا الع -: ردتقم باّكلا ىنب نم نداشو

 انفلات 1 نا د. ا طلو نامت



 « كيدل ةلزنملا عيفر .كدنع لوقا لوبقم كيك نكيو# 1

 ةهادملاو دحأل .ةعارضلا نس كدنع ةعضوم ةفاطل نم هب

 كبيح دارأ نم ةذانعو كل عيا سا

 ”ىتاناو بتاكلاو كلم الإ مهمايأ ف جيلبملا بكري نكي 0
 نإ م انع درسا باّنلا لضفو ةباتكلا ل 3

7 

 مكلاو دحملا بكي ام هوُدعَو * ا 00

 قلاب مسقأ هللا أ رْمَتلا ىدم و ةرو ازهشا 0

00 

 مالا و تادو باقر هل

 مقا ا عبق َلاَز ام +
 0 0 تَرَ هور

2 

0 0 



 لوألا رجلا 4
 بييبص

 ناطلسلا ءاَببو « كلملا لامح و ءروءألا ماظن باّككلا# : لوقت سرفلا كولم تناكو
 8 م 5 - ل

 مهقحأو « ةماكلاو ءابحلاب سانلا نلوأ رهو ءهدالب و هتصر لع ءانمالاو « هلاومأ ناو

 : « مالسلا ةمحت

 + ةجارلاو ةقاقلاب كولملا ثرقأ باكلا# دحأ ن لضفلا رفعح ىأ مالك نمو
 2 1 3 و 00 0 0

 اولكتا مهيلعو «ةبكتلاو ةلزانلا ىف اوُمصتعآ مهو «ةمزألاو ةنعألا تيقلأ مهيلإو
 6ع - هر ها هد 7 6ع 2

 ريفوتو «ءادعألا عارقو كلا ريبدتو دهملا ةالوو دّقعلاو رئاخذلاو دلولاو لهألا ىف
 . بورما مظنو «بتارملا بيترتو ةراربألا ظفحو « ميرحلا ةطاحو 4 ءىلا

 نم مهلإتعو «بدألاب نيطالسلالإ لصوت دحأن م امو” :نايبلا داومىف لاق

 لي هنإف َبتاكلاالخ « قافرإلا هجو العالا هلومنام لونا ُهَلقاب وهوالإ « بسد معلا
 مولعملا نمو ؛ةجاحلاو هيلإ راقتفآلا عضومل« قاقحتسآلا قيرط نم ةميظعلا بئاغرلا

 سولو ء ايلدلاو اعلا : نيتقبطلا نيبامدعبل ةبعرلاو كولملا نيب موقت ةطساو نم دبا هنأ

 ةتاعلا كراششت و ءرطحلا مظعو ردقلا ةلاَلَج ىف كواملا مهاسن نم سانلا تاقبط نم

 دنع ةيعرلا اصم ىف ةرافسال مهلا جيتحآف بالا ئوس داصتقآلاو عضاوتلا ف

 : لاق.“ امهننن ةلصلاف فطلتلاو « ةبعرلا نم نيطالسلا ق وقح ءافيتسآو : نيطالسلا

 ةيانعلا اوفرص ناطاسلا رومأ ىف اهتدئاعو اهلهأو ةعانصلا هذه رطب كولملا ملعلو”

 «ةعانصلاو ىأرلا نم هوعمجام لسْغَت ملل اوفّرعو ةوظمْلاب مهوصحتو ةسبتكلا نإ
 مهتشاونو باّتكلا تادحأ عمج مهدنع ةباثكلا ةبتر ةعفر سرفلا كولم تناكو

 بابلاب رك 0 نفث مهئاحتماب ةياككلا ءاسؤر نورهأب و كلملا لامعأل نيضرتعملا

 مهلقيو «لامعألا ىف مطاعتسآو < لأعلا ىلإ مهمضب كلملا صأي مث ءهب تساعتسل

 ىلإ مسهنم دحاوأ لكب َىبتنب ىتح لاح لإ لاح نم مسئتاقبط ردق لع مدسيللا ى



 كل ىشعألا حم

 ةصيقت هريغ ىفو ةليضف ! لسو هيلع هللا لصءهللا لوسر ىف ةّيْمألا* :”ىنعلا لاق

 «مالكلا فيلأت ىف ةليحلا نم اهب ناسنإلا نكمل ةباقكلا همي مل ىلاعت هللا نأل

 . هب ءاجام لع اس زدتقأ اولوق, نأ لإ راقكلا لسوتش الا ا

 روثتملا مالكلا فيلأتىلإ اهب لصوتب ناسنإلا3ّْ أ كلذو” : نايبلا داوم بحاص لاق

 جحا ئوقأ نم اب هملع مدع ناكف ؛ بولقلا عماجت ذخأت ىلا نوصلا ىف

 . "هيف كلا بانا مسحو « هيدزأعم بيذكت الع

 « لأ كنأ ىنفلب“ ىرقتملا ءالعلا أل لاق نوماملانأ : ساعنلا رعت ا 0

 ام رف نمللا امأ ١ نينمّملا ريمأاب” : لاقف“كمالك نحت كنأو هرعشلا قتال كنأو

 هللا ىلص هللا لوسسر ناك د قف رعشلا رسكو ةيقألا امأو ؛ هنم عوثلاب ىناسل ىنقبسس

 كيف بويع ةثالث نعكتلاس” : نومأملاهل لاقف .”رعشلا دشْنبال ناكو يأ لسو هيلع

 كيفو ةليضف !لسو هيلع هللا لص« ىنلا ف كلذ !ٌلهاجا, ب لهما وهو اعبار ىنتذزف
 ُ «ةصيقن كلاثمأ فو

 . «لايخلا ء ماكتام دباوأ نم اذه ىرقتملا ءالعلا ىبأ مالكو ” : ظحاحلا لاق

 له ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ىف نيهجو اوكح دق هللا مهمحر ةيعفاشلا انباحصأ نأ الع

 . مّدقت كهقح ىف ةزجعم اهماعب نكي مل هنأ اوحدصو ال مأ ةباكلا لعب ناك

 ةزجعم ناكل ! ملسو هيلع هللا لص. بتكو لو”: ةيكلاملانم ىجابلا ديلولاوبأ لاق

 . « ! ملسو هيلع هللا لص هتازجعم لؤأ,ب تسيلو : لاق . ةداعلا قر

 .ةفيتملا ةورّذلاو ةفيرشلا ةبترلا هذه تاعانمصلا يئاسس نيب نم ٌةباككلا تناكاذإ ١

 رئاسو كولم بالا” راكي نب ىيزلا لاف. سايلا راس نب سس ا

 .”كولملا الإ بالا نم بالا نلإ جوحأ كولملا# : مّفقملانبآ لاقو .«ةقوَس سانلا

 .«ةقطانلامهنئسلأو « ةيعاولا مهئاذآو' ةرمعبملا مهتويع كولملا باك” دي وملا مالك نمو
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 تام (للو؛ هل عقي ملف ماسي نأ ةلودلا نبع هيف دهجو : هيوب نب ةلودلا نعو عيطملاو

 اما : لاقف ءايكي اص يثرب افيرش هنوكل سانلا همالف ةديصقب ىضرلا فيرشلا هاثر

 .٠ هلضف تدئر

 ةذهح لهأ نم طا نع نطو ذل ةنادنقا نم هزم الو» : نايبلا داوم لق
 ثدعق نإةعانصلا هذه ىف زّريملانأ 'لع.ردانلا ليلقلاب ال رثك الاب ةربعلا ذإ ب ةعانصلا

 :تابجاولا نم لضافلا ةلود َّنأل : ئرحنأ ىف هردق عقرب نأ دب الف لاح ىف مايألا هب
 لإ ماف اكد قضافلا تتاككلا فام اذإ [صوصخ + تاككملا نم لهاا ةلوفو

 ضعب مالك نف . ةقاقحتسسا ث يح نإ هيقرب و هقح هيفوي هنإفءالماك اسيئروأ
 الإ ةيلعلا ةسبترلا مست الف لضاسفلا كلملا ةلود ىف ظوظحلا طئقسست : ءاكحلا

 كدر هادو فتتتلل نأ نم لجأو - صحي نأ نم :رثك أ ةباقكلا لضفف ةلمحلابو

 سابتقآلا ىلإ هوبسن ٌثيح نيدحلملا ىلع اًدر !ملسو هيلع هللا لص. ىنلا الع ةباكلا

 الم ىهق ايتيك ا َنيِلوأْلا ريطاسأ اولاقو) هلوقب ىلاعت ربخأ اك نيءذقتملا بتك نم

 حت الو باك نم لبق نموت َتْنُك اموإ) هلوقب كلذ دك أو (ُاليصأو كب هيلع

 ظ . (توأطُملا َباتزال اَذِإ ب
 ريغ نم ةيضاملا زابخألاو صصقلا نم ىتأ. ! ملسو هيلع هللا لص . ناك دقو

 تهّجَو ةكمب اشيرق نأ ىور اك «ىن الإ هملعي ال ام باك ىفرظن الو ةسراَدم
 اوذخأ ءايبنأ نع هولسس نأ مهيلإ اوثعبف ب هنع هلأسن ًائيش انوفّرع .ىسمأ : دويبلا نا

 مهدنع أمي ةدحاو هل فاسوي ةر وس تازاف هولأسف هوعاب و رثب ىف هومرف مهدحأ
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 ناو سه : ناعبرلاو ناحيرلا بحاصض دازو «زيزعلادبع سس دمح أو «ةملس 0 حاجمو

 تعفرو ةباككلا هتفرش نم ضعب ءالؤهو : تاق. ناورم نب كلملا دبعو « كلا 0

 رع اوجرخو رصحلا اوتافل ام هردق عفتراو ةباثكلاب ار نم ريتعآ ولو .هردق

 .ةقئاضااو رقفلا نم ةميظع ةّدش ىف هرهأ لؤأ ىف ناك ”ىلهملاريزولا اذهو . حلا

 لاقف هيلع ردقي ملو ملا ئهتشا ىنح ٌةقيض هرفس ىف قلو ةرمرفاس دق ناكو
 : الاجترآ

 ! هيف َريَح الام شيعلا اذهف « !هيرتشاف عاب توم الأ

 !هيكلا توثل نم نضام « .ىإ فلا طا ترد ١

 ! هيخأ الع ةاقولاب قتصن »+ رح َسْفت ْنمَيِهلا حرالا

 دلونلا رمل رز و ىحت ةباكلاب قرت مث. همعطأو اح اراشاف ل د

 ريغ نم ناني نم هلأ لضافلا ىضاقلا انهو ه هردق ةلالج قف« ىلدلا هيو ١

 تطقءةيو أني تسوي نيدلا حالص نامل و 8 ةراكحلا هتعفر ةرازولا تن

 نيدلا حالص ناطلسلا بتك ىف بتكي ناك نأ هيدل:هترئو نم غلب ع هدنع هتبتر

 نيدلا حالص ناطلسلا نبآ زب زعلا كلملا لع مالسلا ةرم بتكف ب بحأ امب هسفن نع

 . ةماربخ نك عودنا نع باك ىف

 ىناثلا ىدُعب ناك اهاَقتْقا نمو + الأ ايف تْئَج دق ةيبرغو

 ناطْلسلا نلإ مهلسر سانلاو + ابملاسوإ ىف ناطلعلا لوس

 نيد الع ناك « ةروهمشملا لئاسرلا بحاص ىباصلا قاحسإ وبأ هلك كلذ نم غلبأو

 عئاطلا ع 4 34 ناوبد 3 نأ لإ ةياثكلا هب تو ءوم ىف ادّدْشم ةئءاصلا

 نميف ب 0 قف قباسلا امهدع امأو ٠ ةباككلاب اوقن ىأ ١



 هللا لص هللا لوسرل بتتكي ناك كب ورأذ ٠ ةفالحلا نلإ اهنم ةعامح لقتنآ دقو

 ىنلل بتكي ناك باطما نب رمعو . كلذ دعب هيلإ ةفالخلاا تراص مث ملسو هيلع

 ىننال بتكي ناك نافع نب ناهئعو ٠ هيلإ ةفالحلا تراص مث ملسو هيلع هللا لص

 ةيواعمو ٠ هبلإ ةفالحلا تراص مث هدعب ركب ىبأل بتك مث مسو هيلع هللا لص
 . نسحلا دعب هيلإ ةفالخلا تراص مث ملسو هيلع هللا لص ىنلل بتكي ناك

 دعب امف هيلإ سمألا راص مث نافع نب ناثعل بتكي نراك محلا نب ناورصو
 ٠ هيلإ سمألا لقتنآ مث نايفس ىبأ نب ةيواعمل بتكي ناك ناورم نب كلملا دبعو

 مانسلاو «ةدايسلا نم ةيلعلا ةورّذلا عرف نمم ةعنصلا هذه لهأ نم ءالؤه ريغ نإ

 ولع ىلع لديام كلذ ىفوب جعلاو برعلا نيب اهلقنتو لودلا ريغ ىلع« ةسايرلا نمحخذابلا

 اهردق عافترآو  اهرطخ

 «ةيلعلا بترلاىلا اوراصو « لوما دعب ةباكلاب موق هبنت دقو دقعلا بحاص لاق

 ةباتكلا هتمقرق الماخ امور ناك ىورلا روصنم نب نوجرس مهنم .٠ ةينسلا لزانملاو

 ٠ َناورم نب كلملا دبعو مكحلا نب ناورمو ةيواعم نب ديزي و ةيواسعمل بتكو

 ديملا ديعو: كلملا دبع نب ماشه لوم لابو« جاحملا بتناك ىلا ُناَسَح مهنمو
 .-ىّدحقلا ماشهنب اجل دِح مدخو « نم-رلا دبعن ”ةلبجو : دمصلادبعو ءربك ألا

 « عيبرلا نب لضفلاو «عيبرلاو « ةيبرعلا ىلإ ةيسرافلا نم نيواودلا بلق ىذلا وهو

 نب لضفلاو « عْفقملا نباو + اىبحي نب رفعجو ءدلا> نب ىبحيو ٠ دواد نب بوقعيو

 3 -ىروباست دنحلا مالسلا دع نياوك فسوت نب دحأو« ثعشألا نب رفعجو « لهعس

 . سابعلا نب مهاربإ وء بهو نب نسحلاو «تايزلا كلملا دبع نب د# رفعج ونأو

 )١( ماشه نب ديلولا دج ديرفلا دقعلا ف ٠
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 ؛ مهعابشأو 8 اهعزوس و «نيطالسلاو دلولملا او ىف عقت ىلا ةلصاخلاو ؟ دالبلا

 كلملا رومأ ىف اهتدئاع زادقم لل نظنلا اهيا | نيب زيمَملا عقب امنإ عئانصلا هذبهو

 هب ةعفنملا ردقو . مزلأ هيلإ ةجاحلا تناكو ٠ رهألا سمألاب اقتلعم ناكامم ةيعرلاو ناطلسلاو
 عئانصلا ىف هتبن سهو ظعأ ةكلملا بابسأ الع هيف للخ عوقوب دئاعلا داسفلاو؛ مدجأ

 . فطلأو فر ةصاخلا

 كلملا نأل كلذو « ةياككلا ةعانص الإ لئاضفل هذه عمت مام عئانصلا نم سيلو

 . ايف للخ عوقو عم دكلم مظشيال ءابسشأ ةثالث ىلإ هناطلس رومأ ماظتن ىف جاتحي

 مهتبطاخعو ناطلسلا نع نيبناكملاو لاعلا نم ٌّلكل مسرب نأ بحي ام ممر اهدجأ

 . مامذإو دامحإو «ديعوو دعوو: بيغرتو « ىبنو صأ نم ةسايسلا هيضتقت ام

 . اهيف ةيناطلسلا قوقحلا ءافيتسآو .اههوجو نم لاومألا جارختسآ ىناثلاو

 ءعررع نومي نيذلا امئايلوأو ةلودلا 1 نم اهقحتسم ىف اهقبرفت 2

 هوجو نم كلذ ريغو« اهاباعر نعو اهنع نودي و اهفارطأ نوظفحيو اهروذت نودساو

 ناطلسلا باك الإ اه موقي ال لامعألا هذه نأ مولعمو؛ ةماعلاو ةصاخللا تاقفنلا

 فرشأ نم ْنَذِإ ىهف « ةباثكلا ةءانص ىفريدتلاب الا ايف ةياتكلا الإ باكلل ليس الو

 نأ اهلضف نيبأ نم“ . : ظحاملا لاق . هتلودو ناطلسلا ىلع اهتدئاد مظعل عئانصلا

 اهوعضو نيذلا نأ فرع دقو” : نايبلا ٌداوم بحاص لاق «سانلا ةيلع ىف تاعج

 ٠ «مالسلا مهيلع ءاينألا ره اهموسر اومسرو اهوقدشأو

 نوراهو زب زعلل 2 ناك مالسلا هيلع سوي نأ حيراتلا ءانلع مان دقو

  هيبأل بتكي ناك دواد نب َناولسو« مالسلا هيلع ىسومل نابتكي اناك نون نب عشويو

 ا نب ىحي و« مالسلا هيلع ناهلسل نابتكي اناك اقنع نب فسوب و ايخرب نب بغض

 ٌْ : ماليا هيلع يل ب
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 ةنيولا مئانصلا وحن : شيعلا ماوق نم ةفأبلاب ىفي ال + اهنم لاك ذا؛ ةَعسضلاو
 ةيافكلا دح زواجيو ةورثلا ىلإ لصويام اهنمو « ةيماعلا قفارملا ىف ةلخادلا ةيقوسلا
 امنه هتفص هذه ام لمْ اذإ و ةّصاخلا عئانصلا ىهو ةريطحلا رعتلاو لاملا ىلظحيو
 بسك ام الو6 عونلا اذه ىف اميواسي الو ةباثكلا ةعانصب قحلي ام اهنم سيل هنأ مع
 بسك ةءاند نع هزنتلاو ةَيهافْلا لوصح عم نمواتملاو دئاوفلا نم هسا

 نكاسملا ءانتقآ ىف كولملا ةكراشمو شيعلا ةيهافرو ةيوظحلا نم هيلإ لصوبام الو

 ةنسحتسملا مَدَلْناوء ةسيفنلا باودلاو ةليبنلا بك ارملاو : ةعبفرلا سبالملاو « ةحيسفلا

 + ةنمزألا لقأو دكا برقأ ىف ةيكولملا تاودألاو ةءورملا تالآ نم كلذ ريغو

 ناكذا اهرْدَق ؤمسو اهرطح عافترآو اهفرشو ةءانصلا هذه لضف نم كلذب كيهانو
 . عئانصلا نم اهريغ ىف اهلثم دجويال ىتلا ئودحلا هذه لثمل ةعس امل

 هسمحازب الو هملقف بتاكلا محازإ فيسسلا بحاص ّنأ افرش ةباككلاب ىفكو

 . هفيس ىف بتاكلا

 مدختسمو سائلا سيئر وه ىذلا ناطاسلا راص مث نمو” : نابيبلا داوم ىف لاق 2

 عم هل ًالصاح اهتليضف نوكت نأب رختفي هضارغأ لع مهفرَصُمو ةعانص لك باب أ
 « هيلع اهئامسأ نم مسا عقب نأ هتقأو ءةنسملا عئاتصلا نم ةعانصب سنلتلا نع هعفرت
 ةدوجو ةرابعلا ةغالب نم ظح هل نيل نارتؤلا ناطاسو كلم لك ار ان[ كلذ لاا

 نيكراشملا نأو.ةجرد اهالعأو ٌةبتر عئانصلا فرشأ اهنأ خلع لدب ام كلذ فو: طحلا

 رتألا عئانصلا نم اهريغب نيَلحتبا رئاس نم ٌلضفأ هتسايس هفنتكت نمم اهيف ناطلسلا

 ةدقاّضو اهرفاضتب الإ ملاعلا ةرامع مظنتتال « قفاّصو نواعم اهلك عئانصلا نأ ىلع دقف

 قاوسألا ل هأو ةنهملا عئانص ةّماعلاف«ةمماع و ةيصاخ : نيبرضّىلع امنإ و. ضعبل اهضعب

 رع تهليأا ١ نوفا ظنت اب نأل اهيلإ ةجالا ىف ةصالا مهكراش نإو فرحلاو
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 لح داما و2 رك ملف اهيلع ثحلاو ةباككلا حدم ىف فلسلا بنطأ دقو

 مل اذا“: ةدئاز نب نعم لاقو . عرس هنيميف بتكي ل ند” + اعلا نب دشن اللا
 : ظحالبا لاق .”بتكتال ديل ًةيدال”: لاقف لوحكم غلاب و .«لُجر ىهف ديلا بتكت

 . أرقي الو "ىضرم ةفياخ الو الج ”ىن لجسال هنأ الإ ةباقكلا لضف نم نكي مل ولو
 درصر ركبمذوب 3( طا كذب حتفتسأ اذا الإ انندلا رتانم نم نينم الع تاكا

 تالجسلا ىف روهشم وه اي باٌتكلا رك ذي مث ةفيلخلا رك ذو ملسو هيلع هللا لص

 ريمأ طخب اهرثك أو مهريغو َنارحت لهذل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهلج ىتلا

 . هتدجنو هتقباسو هلبنو هفرش ىف ههجو هللا مرك بلاط ىبأ نب "ىلع نارا

 ىبتني اهملإ ؛ةفالخلا دعب ايندلا بصانم فرشأ ةياقكلا“ :دب ملا لاق مث سنرمو
 .““ةبغرلا فقت اهدنعو « لضفلا

 دامعو « كالا سأ ةباتكلا# ةلاسر ةلمحف «دمحأ نب لضفلا# رفعجىبأ مالك مر

 .ةكمحلا كالمو «بدألا نلمق ةناككلاو : ةدعلاو ةرهش نم ةقاقنم ٌلاصغأو «ذكلملا

 ةمادف ةوءرلعلا رون ةباككلاو . لقعلا ةحاَجَر الع لدب نازيمو ءلصفلا قطان ناسلو

 ةيهو لاو سوبلو ةئزو ةيأح ةناككلاو . لدعلاو لضفلا ناديمو لوقعلا

 لهج نمو ءةلزتم عفرأو ةجرد لضفأ ةباككلاو « ةقّرفتم ماسقأ ىف ةب راج 2

 ةيسابسلا ثساق باكو ةياكيلامو ؛ ليبيا ةأإ 1 8 مسو دقف ةباككلا قح

 تاعانصلا ىف نأ ناكل تروصت اعيمج اروصت التو الضف قآولو للا

 ةعبص لكل ار هيااكلا تناكن لورشة

 بلاطملا كرد لإ ٌلئاسو عئانصلا عيمج ّنأ مولعملا نمو :نايبلاّةاوم بحاص لاق

 ةغفرلا ىف اهلضافت بسحي ةلقلاو ةرثكلا ىف ةلضافَم اهيئاوع نأو دنا ٠ ١

 )١( انه ةيسانم ىهو ةافصملا ةمادفلا ىناعم نم ٠



 لوألا ءزسحلا م

 اهوحنو ليلو رمقلاو سمشلاك : عرتخآ ام ميركو« عدبأام فيرشب الإ هناحبس

 .اهردق ةعفرو اهفرش الع ةلادلا تابآلا نم كلذ ريغ نإ

 اهدصُم ىلإ بدن عراشلا نأ ءاهليعتو اهميظعت ةرئأو « اهليضفت ةجيتن ناك مث

 «باّتكْلاب معا اود: ملسو هيلع هللا لص لاقف . ئنغألا املطم الع ُثحو . ىنسألا

 هل ل 1ك نأ كلذو ؛ اهترثث نم ةانتما اهتاغو ءاهنم بولطملا نق رغلا لإ رم

 ءاهر وصت ىلإ ىدؤت ةلآو«ةروصلا امم يف رهظت ةيمسج ةّدام نم |متاناعم ىف هل ديال

 . هتعنص ني رشتما ةياغو ءهدنع لعفلا عطقنب ض غو

 . ةعبرألا روهألا نم اهمف َّدب الف عئانصلا ئدحإ ةياككلاو

 لإ اهضعب مض نم روصتو ٠ هماهوأ ىف بتاكلا اهليحت ىتلا ظافلألا « اهيا

 كنت هب ديقيو ءملقلا هطخي ىذلا طَللاو ةوقلاب هسفن ىف ةقات ةنطاب ٌةروص ضعب

 اهتلآو ٠ ةرهاظ ةسوسح ةروص ةنطاب ةلوقعم ةروص تناك نأ دعب ريصتو دل

 ةوق لكتف  ةيطخلا موسرلاب ظافلألا ديت هدنع لعفلا عطقني ىذلا اهضرغو . مقل

 ريغتلا نم هيلع نمْؤي و« هروص ظفحتو ء برقألا لصحن ا دعبألا هتدئاف لصحتو قطنلا

 قفارملاو نواعملا روهمح ماظتنآ ىهوءاهنم رمثتسملا ئثلا اهتباغو ٠ عايضلاو لّدبتلاو

 ءايندلاو نيدلارومأ ىف ةميسحلا ةدئافلاب ةقاعلاو ةصاخلا لاوحأ ىف ةدئاعلاء ةمرظعلا .

 ثحلاو؛هيلع عراشلا نم 1 لمحل عقو «بولطملا وه ةباككلا دييقتلا ناك (ملو

 ريصق رمعلا نإ ثيح نم لكلا مامت نم ةباتكلا نأ لع اهيبنت هب ءانتعآلا الع
 ل طخ ىف كسا هلع ا هظفحي نأ ىبمع اذ امو ةعستم مئاقولاو

 ظفحلا نم لإ بمعأ باككلاف ىرعش بيك 1” : رمع نن'ىسيمل ةقرلا وذ لاف

 ايو ىف ةياك اهعضوب عضيف هليل الط ثربس دق ةنلكلا قع -ىبارعألا نإ

 : “ مهلكب امالك لّدِ الو ىضال باكلاو« امواسنال



»” 2 

 مه | ىثعألا ميس 4

 ”ةهدلس لا

 ٠ ءاسن إلا ةباك ىف ضوحلاا لبق اهميدقت بجي ىتلا ىدابملا ىف

 لْوالا بابا
هام مذو ءاهلهأ ءاليضف حدمو ٠ ةباتكلا لضف 2

 5 م

 لوألا لصفلا

 ( ةباكلا ليضف ىف ظ
 بسن ! ىلاعت هللا نأ ءانأش ةعفر الع ليلد ئوقأو ءاهردق ليلحل دهاش مظعأ

 7 مصر او

 كب رو أرقا ]) : همآ نع لاقف هلاضفإو همك ر فاو نم هدتعآو .هسفن ىلإ اهميلعت
00«# 

 هموم ثا

 لص با

3 
 ! ماسو هيلع هللا ىلص لسرم مركأو ين فرششأ !ء ليزغتلا لقأو ءىحولا حتتتفم مو

 . هيف ءافخ الام اهلحم ةعفر و اهنأشب ماتهآلا نم كلذ ىفو

 : هتردق تأِج لاقف هتكئالم نم ماركلا ةظَقَللا اهب ففصو نأب اهفرش يب مث
 هللا فصو امن ارش حذبأوةبتر الع الو / َنييئاك امك َنيظفاَل طلع َّنِإَو) 1 ٠ ااه 1 كس ويا 7 7س ا ا

 ايظعتو الالجإ هلحم رفوو اديك أت كلذ داز مث؛ هتظفح هب تعنو هتكلالم هب ىلاعت

 : همظع تستقت لادقف هب رطسس انو ةباكلا ةلآوه يذلا لقلب مسقأ بنسأب
 رثوي اس يس سو <و 1 وير مه رم دص سس

1 
 : 3 1 1 ف 2 8 5 9 كي 7





 ١ 00 كولملا ىلإ ةيماشلا دالبلا نم لص
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 لوألا ءزحلا| 3

 ىناقلا بابلا

 « يبالتمن هنو, تالطا ىف
 +, هلع كولملا تنتعآ اهف + لثالا لست

 ٠ لزَلا عاونأرئاس ىف ىلا لصقلا

 هن انا

 .باوبأ ةعبرأ اهيفو؛ ةباككلا رومأ ريغ ءاشنإلا ناويدب قلعتن رومأ ركذ ىف

 لوألا بابلا

 .كالصف هيفوب ديربلا لع مالكلا ىف

 د ربلا اىنعم ةفرعم نم : اهتفرعم ىلإ بتاكلا جاتحي تامّدقم ىف - لتألا لصقل

 ظ .هللَعَم نيبو« مالسإلاو ةيلهاملا ىف هعضو ْنَم لفأو
 'لع ةيمأشلا دالبلاو ةيرصملا رايدلاب ديربلا أسم رك ذ ىف - ىنالا لشصفا

 ايت وكلا

 ةب رصملا رايدلاب ةرزقملا اهجاربأ رك ذو« لئاسرلا ماجا تاراطم ىف
 . نالصف هيفوبةيماشلا دالبلاو

 كيدحلاو مدقلا ىف هناشب كلم ا ءانتعآو«هتاراطم كذ ىف لالا لسمفا

 ١ هناريط تافاسمو

 . ةيماشلا دالبلاو ةيرصملا رايدلاب هل ةرّقملا جاربألا ىف  ىناثلا لسصفا



 ١ كللفائرة  كلذ وجو مقلاو فير مرات نيب «

 تاب رسام او ثداوحلاب ةبتتكملا لئاس ءرلا وهب ألو ةلئس

 ىواتفلاب 000 نك 00 ا اللا ن



 لوألا ءزحسمعا . 3

 كثلاتحتلا تياحنلا

 : اللف ةيفوو كلذ الع عرفتي امو ةمّذلا دقع ىف بتكي امف

 . دقعلا اذه اهيلإ عجب ىلا لوصألا ىف ف لوألا لسففإ

 ىرحلاب مهمازلإ و «ةهذلا لهأ تاقلغتم ىف تكي ام ةروص ىف - ىلا لصفا

 ٠ مل ةمذلا دقع هيضتقيام الع

 غيارلا تاسبلا

 :ناالضق هيفؤ؛رفكلا ةلؤاعؤ# مذاسأإلا كولم نيب ةغقاؤلا ندا

 ةنّدهلا اىنعم نايب نم اهتفرعم بتاكلا لع ءنييعتي لوصأ ىف - كتألا لمفاا
 . هتاعارم بتاكلا الع تحي امو« عرشلا ف اهعضو لصأ نايب و« ظافلألا نم اهفدارب امو

 ظ ٠ اهتباك ىف
 لك هانم قالتغلأو تاداهملا ىف سنك ام ةروضص لف - نآللاليففلا

 كلذ نم بتكيام نايب فءاهنه متتتنوك ذو « كلذ ى ةبرصملا رايدلاو برغلاو قرشلا

 بكي اسمن كلاذ نم ةرباقو ةيرتكملا زايدلاب ةيلاطلسلا باوبألاب ءاشنإلا ناويد نم

 : رفكلا كولق نع

 سماخللا بابلا

 .نالصف هبفو؛ نيماتنم َنيِكِلَم نيب ةغقاولا حلصلا دوقع ى

 + كو همنا لسا ىف _ لش ام

 هب تنك امن كلاذ نم غيدف ل ذو# خلمفلا دقع ىف تك ايف الا لسفا

 . انئاهز ىلإ ثنداحلاو مدقلا ىف كولملاو ءافلحخلاا نع



55 

 ثلا نمريذحتلاو «نيبلا وُعَلو سومَلا نيملا براين ىف - ىنالا ل

 .نالصف هبفو؛ ا 0 عساف 3 !

 . ءافلختا ةقلعتملا نامألا 1 ىف 2 1 ١

 01 ةلاقملا ظ 00 5

 . باوبأ ةسم هيفوو كلذ لع ةدراولا خول حلصلا
 .لوألا بايبلا 00007

 .٠ نالصف هبيفو؛تانامألا ف 2
 . رفكلا لهأل نامألا دقع ىف 8 . لوألا ٍ

 0 : كك ةّئسلانم كلذ لصأ رك ذو. مالسإلا ل هأل تانامألا ةباتكف - ىلا ل ْ

 نناسلا بابا" 0000

 :.نرالمت هيلز نفدلا ىف

 ٠ برغلا نع ٠ اذوخام هنوكو 0 0

 0 . :كولملا نع



 كوالا ءزجلا "0

 ىناقلا .بابلا
 .نالصف هيفو؛ ثيدحلاو ميدقلا ىف تاءاطقإلا ىف بتكي اهف

 هيلع هللا ىلص ”ىنلا هعطقأ ام ناب و« عرشلا ف كلذ لصأ ىف - دّألا لسفا

 : . نيضرألاو دالبلا نم ملسو

 نع ميدقلا نمزلا ىف تاعاطقإلا ىف بتكي ناك ام ةروص ىف  فناثلا لصقل

 ءافلُنا الع نيمئاقلا كولملانعو ءرصمم نييمطافلا ءافلُسو « قارعلاب سابعلا ىنب ءافلَخ

 اسم اتنامز ىف تافاظفإلا ىف بنككي امو «ةيرصملا رايدلاب بوي أ قب كولمو« قارعلاب,
 ةبترتم ىه امو تاعب ملا نم نشيل اناويد نم كلذ' ىف بنكي امو« لاخلا هيلع رقتسآ

 عطق رك ذوو اههتا م نايب و «ريشأنملا نم ءاشنإلا ناويد نم كلذ ىف بتكي امو. هيلع

 تاوارقطلا نم كاذب قحتتب .اموريشانملا ررطىف بتكرامو ب هبف بتكي ىذلا قرولا

 ؛ ةلمبسبلاو ةرطلا نيب ريشانملا لعأب ق صل تناك ىتلا ةيناطاسلا باقلألا الع ةلمتشملا

 .تاديدجتلاو تادايزلاب كلذ نم صتخمي امو

 ةنمانلا ةلاقملا

 ٠ نبا, ابهيفوو نامألا ىف

 . لوألا بايلا

 .نالصن.هفو«ناعألاو ضرخلا لق اقع بتاكلا الع نيعتب لوضأ ىف

 ماسقألاو « اه ىملاعت هللا مسقأ ىتلا ماسقألا نم مسقلا هب عق عقب اهف لوألا لصفلا

 امم فّلحي ىتلا ةيعرشلا ماسقألاو : ةيلهاحلا ىف برعلا ماسقأ نم قلحلا اهب مسقي و

 . ةعيرشلا ىف



 با نسب سلا ف ل اان ع



 لقألا ءزيلا ”

 صضيوافتلاو ديلاقتلا نم هيرصملا رايدلاب ةيناطاسلا باوألا نع مهريغو مالقألاو

 .اهبتارسم فالتخأ الع عيقاوتلاو ميسارملاو

 بابرال ةيماشيا كلاهلاب ةنطاسلا باوت نع بتكي اهف ثلاثا لصفاا

 , كلذ نم خيا ؟ و4 مهريعو مالقألاو تل

 ةسداسلا ةلاقملا

 «نينبيلا لي وحتوو تايناغرطلاو, تاقالطإلاو و تاحتاسملاو « ةينيدلا اياصولا ىف

 «باوبأ ةعبرأ اهيفوب كلذ نم خسن ركذو ؛رك اذتلاو

 لوألا بايلا
 , الصف هيفو قيد انانعولا ىف

 , كلذ نم ٍتاّكلا ءامدقل اف  درالا لصفا

 . انئامز ىف كلذ نم بكي ايف -. لالا ليسصفاا

 ىلاشلا بابلا
 .نالصف هيفو ؛تاقالطإلاو .تاحماسملا ىف

 «تايكاسملا ىف بسك اوف لالا لصفا

 .تاقالطإلا ىف بتكي ايف  ىنالا الصفا

 -جوويسجم



 ١ . 2 قيلا حبص نم 1

 ٠ نرالصف هيفو«دوهعلا ىف

 ءءافلخلا نم قف هب بكب ام دولا عاب ناب ف 0 0 0

 ا هعيمج تن خس رند كا 1 بهسنيد ا 0

 ٠ . ةيرصملا رايدلاو برغم او قرشملا داللبن' هن 0 ْغ

 عبارلا بابلا ا
 فويسلا باكصأ نم. بصانملا باب رأل ءافلخلا نع ةرداصلا تايالوا؛ 0

 .لوصف ةئالث هفو .٠ 10 ا

 8 ندعولا - ةقالحلا نيعزور ور يملا

 . ٠ كلذىف لوذلا
 فويسلا بابرأل كومملا برع تايالولا نم بتكي ايا... را قتال لمفا
 « قارعلا نه ةيسابعلا ةفالحلنا ضارقن آ دعب قرشملا ب 502 س 0

 رايدلا نع حلطصمو . ثيدحلاو ممدقلاف سلدنالاو برغملا ب 6

 انيانو ألا ةلودلاو ةيديشخإلا ةلودلا انسي امو ةين تؤلم ظ 7 م



 لوألا ءزحلا 3

 ةسماحخللا ةلاقملا

 .باوبأ ةعبرأ اههفو «تايالولا ىف

 لوألا بابلا
 . لوصف ةثالث هيفو« توافتلا هب عقب امو |متاقبط نايس ىف

 هلاعارم بتاككلا' 'لغ بحي امو تايالولا تاقبط ناب ىف - ليألازصقا

 ءافلخلا نع ةرداصلا تابالولاو ةنطلسلاو ةفالخلا ةيالوؤ بتكي ام اهتاكك ىف
 قريسلا بابرأل زاجاو ماشلاو ةيرصملا رايدلاب ناطلسلا نع بتكي امو« كولملاو

 . كلذ ريغو« ةينيدلا فئاظولاو ةيناويدلا فئاظولا بابرأو مالقألا بابرأو
 الع تايالولا ةباك ىف هتاعارم بتاكلا لع بحجيام ناب ىف  ىناثلا لصفلا

 ظ 0. ٠ كاعإلا ليس
 ٠ تايالولا بنر ىف توافتلا هب عقيام نايب ىف ثلاثا لصفا

 ىناقلا بابلا

 ٠ ترالصف هنسفو“ تاعببلا ف

 : تاغببلا وعم ىف ب 01731 ليسا

 ؛ اهتيعورشم لصأو «ءافلخل بتكي امم تاعببلا عب ونت رك ذ ىف ىلا لصقلا

 هتاعارص بتاكلا !لع بجيب امو. ةيعرلا الع اهذخأل ةبجوملا ةعيبلا بابسأ نايب و

 ذوي كلك ّناكلا بهاذم نفالتخ او ؛ ايف بتككياف ةروص نايبووةعيبلا ةناك ىف
 ءاقلعو 4 قارنلا, تالا ةفالكلإ ىف 2 ناك (نمم ءافلخلا تايب نم خسا

 هب بتكي امه كلذب قحتتي امو سُلدْنأْلاِب ةيمأ ىنب ءافلخو «ةيرصملا رايدلاب نييمطافلا
 حلطص امالع كوللل تاعيبلا نم بتكي. امو ةيرصملا رايدلاب نآآلا سابعلا ىنب ءافَ
 . نسلذتالاو برقلا داب ناك هلع



 1 ا والا عصا

 .ءاايز ف لالا هيل رت انو ند :لكف 0
 .. ءافلكتاو كواكب ةداألا رومألا ىف تاماكملا 0 دع لا مده ْ

 .ءنيّلا لإ ةياعّتلاو ةنللسلا تنك لع سولف و. ةفاملا ةيالوب ةراّلاب بتك
 مساو اوم لع هيبنتلاو ؛ ةعاطلا موزلب ملا او« تاحوتفلا نع رابخإلاو 85

 نع ىلا + يهاونلاو صماوألاو ؛ةيواهسلا تابآلا ثوددح دنع ل
 لهأ الع ٍتييضتلاو؛ ةعاطلا ملح وأ دوعلا ثكن ْنم ىلإ بتكلاو «نيدلا ىف عزان

 ءورنلا نم دلو« نيدايما بوكرو « لبنا ءافوو «دابعألاو «ماوملاب ةزاشباو م
 «مامؤإلاو دامحإلاب و « مّدِيقتملا نمزلا ىف هيلع ىمألا ناك ام لعل تلو

 «ماعنإلا فانصأ رئاسو « حراوملاو ليما نم ىناطلسلا ماعنإلا د رق كل

 كولملا هيف كرتشيامو ء كلذ نع ةب وجألاو ءاهوحنو ةميزهلا ف ناطاسلا نع ءراذ

 «دالوألا دّدجتو «نراطلسلا ةمركتو «فئاظولا ةئبتلاك فايل نم .رهادع

 «ناطلسلا اضرو ء ضرملا نم لالبإلاو؛ رفسلاو مودل و جحلا نم د راو نك

 لوخدلاو « ناجرهملاو «زورينلاو , ضن آلآ ديعو « رطفلاديع .و«ناضمر رووا

 بألاب اكو نمو بالسب : ةمدخلا نع فرصاو ظ



 لوألا ءزصلا ؟

 مهانعم ف نمو كولملا نع هب بتك امو؛ ةيقي رفاب نيدحوملا اياقب وم سيدنألاب ةيمأ ىف

 كوأمو ةيرصملا راردلا ولم بري ةئئادلا تابتاكملا نم مهانعم يف نمو كولملا نإ
 ايوو كلولملا يب نيقجاللا ةفالسمللا يمأ ىو ءافلملا ءار زوو« برغلاو قرشلا
 . كلذ يف حاتتفآلا فالتخآو رفيكلا كولم ىلإ ةرداصلا تابتاكملا نم كلذب قحتت

 رقت ام لع ةيرصملا ٍرايدلا كولم نع ةرداصلا بتكلا ىف  عيارا ليفا

 ذوخأم هرثك | ايم ةثامئاثلا سأر الع اينامز لإ و ةّيكَتلا ةلودلا ءادتبآ نم احلا هيله
 ءافلخ ىلإ مهنع رداص وه امم ةيكزلا ةلودلا لصأ يه ىتلاو ةيبويألا ةلودلا بيترت نم

 كلامي تانايقلا ءاظع لإ و ءزاجيلاو ماشلاو رصع ةكلملا لهأ ىلإ و ءسابعلا ى

 مايأ رحآ ىلإ هيلع مألا فتاكام لع اهدودحل عماخلا ناريإ ةكلم ناقك قرشلا

 هالت نمو سي واو خيشلاكر اغصلا تاناقلا نم وَ غلبب مل نم هدعب نم مث ديعس ىبأ

 نم ناروت ةكلمم ِتاناقوو ماكاو كولملا راخيص نم ةكلملا هذهب نمو «اننامز نمل

 تشدلاو مز راوخ بحاصو « امهعم امو دنقزعسو ئراخب نم رغلا ءاروام بحاص

 ءاهع ةيديزلا مامإو نما بجحاصو «دنهلا بحاصو « تختتاا بحاص ريبكلا ناقلاو

 بحاصو « ساف بحاصو ؛ ناسملت سامراسلا بحاصك برغملا دالب كولمو

 بحاصو؛ متاكلا كلمو ونربلا كلك سادوسلا دالب كولمو«سلدنألا نم ةطانرغ

 رفكلا كولمو . ةسيلامثلا ةهنللا نم مولا داليب ةفورعملا دالبلاب كارثالا كولمو « لام
 مهماكشو جترفلا كولم رئاسو ةٌييطنطْسُقلا كلو ةيبوَملا دالبلا نه ةشبحلا كلك

 ' .كلاهلاو كلاسملا الع مالكلا ىف هركذ مّدقت نمت اهريغو مورلا رئازجي

 ةيرصملا رايدلاب ةيناطلسلا باوبألا !لع ةدراولا بتككلا ىف ب سافلا ليصفلا

 هتاتاكم درت نم رفكلاو مالسإلا لهأ نو اهءاكحو كذلا ةمّكقتملا كلاملا كولم نم
 , ةكلملا هذه ازع



 8 ىششعألا حبص نم

 ةاعارصو ءاهاناعتب نم ىلإ ةباككلا ىف ةغالبلاو ةحاصفلا ةاعارصو؛« ةيب رعلا ةغللا نم

 امو زاجيإلاو طسبلا نم اهبسانن امو تارتاكملا ريداقم نايبو « كلذ نئرخت قري انو

 . اهيبترت نايبو ةيوجألاب كلذ نم صتخيام ةفرعمو . ىناعملا نم اهمئالب

 اهمزاولو اهقحاول نايبو اهيترتو تايتاكملا لوصأ نايس ىف قائلا لصقل

 لهأ هب بطاخي امو «ثيدحلاو ميدقلا ىف تاما هب حتت ايف بالا بهاّذَمو

 هتيدأتو هلمحو همتخو باكا ”ىط ةيفيك نايب و: تابتاكملا ف رفكلا لهأو مالسإلا

 . ةرامضإلا ىف هظفحو هتءارقو هضفو

 قاتلا تابتلا

 ردصلا نم نمز لك ىف مالسإلا باك نيب ةرئادلا تابتاكملا حّلَطْصُم ف
 . لوصف ةينامث هيفو؛اننامز ْكلِإ و لؤألا

 0 55 0 ١

 لها نإ ملسو هيلع هللأ لص ”ىننلا نع ةرداصلا هام هل ىف - لوألا زييمما

 .مهيلع هللا ذاوضر ةباحصلا نم ءافلخلا نع ةرداصلا بتكلاف  ىناثلا لصفا

 سلدنألاب ةيمأ ب ءافلحو :نييمطافلا ءافلخو . سانعلا ى ءافلخو« دج ىن ءافل>و

 . اباوجو ءادتبآ : ةيقيرفأب نيدحوملا اياقبو

 بنك ايم مهانعم ىف نمو كوليملا نع ةرداصلا نتكلا قف ب كلا ننليسلا

 مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نم نيدشارلا ءافكناو راسو هيلع هللا ىلص ”ىنلا ىلإ هب

 ءافلخو « ةيرضملا رايدلاب نيبمطافلا ءافلخو «سابعلا ىن ءافلخو « ةيمأ ىنب ءافلخو



 لوألا ءعزحلا 0

 عبارلا بابلا ظ
 .نالصف هيفو ؛قحاوللاو متاوحلاو حتاوفلا ىف

 لؤأ ىف مالسلاو ةيلصتلاو ةلدهلاو ةلمسبلا نم حتاوفلا ف - لوألا لسصفلا

 هتيعورشم لصأو كلذ لوصأ نايب و مالكلا لصف اهب عقب ىتلا ةيدعبلاو بتكلا

 بوتكملا رخآ ىف هللا ءاش نإ ةباك نم قحاوللاو متاوحللا ىف  ىناثلا لصقل

 111 عشر لجأت ةعديقلا اوت ةفرتمو هانم ةفرعتو كيرالا ةاكب

 ىلع ىبرعلا حيراتلا ءانب نايب وب هيف خوي ىذلا تقولاو ةرجحلاب حيراتلاو مالسإلاف

 حيي رات ءانبو « كلذ نع ريبعتلا ف باقكلاو ةاحنلا بهاذم فالتخآو « مايألا نود ىلايللا

 نم مثألا حيراوت نم حيرات لك جارختسا ةفرعمو «ىلايللا نود مايألا الع مجيعلا

 ملسو هيلع هللا لص ىننلا الع ةيلصتلاو بتكلا رخآآ ىف ةلدماو دنتسملا ةباكو ءرخآلا

 7 .ةللطو ةيفكو«قرولا نم هعبم كلذ" حضاوم نايبو ءةلبشحلاب ماخخالاوءاهلس

 ةعيارلا ةلاقملا

 افبناباب ايفو .تابتاكملا ىف

 لوألا بابلا
 .نالصف هيفو٠ تابتاكملاب قلعتن .: ةيلكر وهأ ىف

 ابف بتاكلا اهدمتعي ل اوسهأ نم كتاناعملا تاستفم ىف ى لوألا ريفا

 هيف بوتكملا بسانت ةمدقم ميدقتو لالهتسآلا ةعارب و حاتتفآلا نع

 تابتاكملا ىف هوحنو باطحلاا ىف ب راحلا ظافاألا نيب قرفلا ةفرعمو « ةيتاكملا لوأ ىف ظ

 دصاقم نم دصقم لكل نايتإلاو ءاهيف ءاعدلا عقاومو ءاهنم هيلإ بوتكملا بساني امو

 هتقبط ردق لع مهبلا بوتكملا نمم دحأ لك ةبطاخمو « هبسساني أمب تابتاككلا





 وألا ءزسسطا 4

 1 ةفقلافلا ةلافملا

 ءاهسألا كذ نم (تشرتغو تانآلولاو تانئاكملا عاونأ اف كرش روفأ رك ذ ىف

 اهوحنو تاغبرملا/ صصضقلا ءاشنإلا ناوزذ بخاض نييغت ةيفكو « باقلأةلاو ئكلاو
 ريذاقمو؛ ملقألا نم اهنم زاداقم لك بناني اهو قزولا عظق ريداقفو «ءاشفإلا باك الع

 كادنتسملا ناب فو تازاككلا ىف روظسلا نيب ام دمي هتيشاغو ٍجْرَدلا لؤأ ىف شايب

 ةباكو ءاقرتغو تايألولاو تابئاكملا نم ءاشنإلا ناويد نم بتكيام اهتغرداتضي ىلا
 .باوبأ ةعبرأ امتفو : متاوماو حتاوفلا ناب زف تاضختلملا

 لوألا بابلا

 .نالصف هيفو«باقلألاو 'نكلاو ءامسألا ىف

 تايالولاو تابتاكمملا ىف امهرك ذ عضاومو !ىنكلاو ءامسألا ىف  لؤالا لسمفلا
 ايهارحم ىرجي اهو

 ا لا ليدتسا انو انهضو ليما باقلألا ؟ ذ قا نايل رسمنا

 سالا راع لع كلت دس ةدايرلا نم كدع انو ةلود لك لغأ هب بلكي نأ امو

 مالقألاو فويسلا بابرأل اهياع حلطصأ ىتلا باقلألاو ءانتامز ىف لاخلا هيلع ام لِ
 هيلع عقي نمو ةغالآ ىف بقل لك نعم نايبو رفكلا لهأل اهنم عضو امو مهريغو ٠

 ضع لع اههعب بيور“ ةفيكو« حالطصآلا ىف

 ىنأاشلا باعبلا
 ريداقمو« مالقألا نم اهنم رادقم لك بساني امو قرولا عطق ريداقم نايب ىف

 .نالصف هيفو « هتباكك ىف بتاكلأ هيعارب ىذلا ضايبلا
 ثيدحلاو ميدقلاف ءاشنإلا نيواودب ةلمعتسملا قرولا عطقريداقمىف - لوألا لصفا



 يلا د يت 0 ملدا ريو ثا كا 2 2

 "هبي ان مة
 كندا نشأ تن تر اع يل يس نو ير نال يا دب يح وعام

 1 ىثعألا حبص نم

 ءاروام مسقنم هيلع تاهتشآ امو ءاميدق كرتلا ةكلممب ةفورعملا نار وت ةكلامبو  اهريغو

 مزراوخ مسقو ء كلذ عم امو ناتسكرت دالبو امهتافاضمو دنقرعسو ئراخج نم ربنلا

 دالبو م رقلا دالب و ىارسلا لامخأو تشدلاو مزراوخ ىلع لمتشملا قاجبقلا تشدو

 صآلا دالب و قالوألا دالب و راغلبلاو برسلا دالب رم كلذ مضنبامو قزألا

 لمتشملا (ريبكلا ناقلاي) هنع ربعملا تختلا بحاص ديبام مسقو ٠ اهريغو سورلادالب و

 "دال نس بوحلا ل1 نيتكلفلا نيتابب لصتا اهوء نيضلا دا 11 .

 كلامو« ةيديزلا مامإ ديب امه امو ليم دال د اهنم امو نعلا ةكلمجوءني

 . -ىدنملا رحبلا رئازح ىف ةعقاولاو نيضلا دالس ةلصتملا ٠

 نف «ةيرصملا رايدلا ةكلمت نع ةيسرعلا نادإلاو كلاحملا ف - نار0

 برغلا دالب الغ ةلمتشملا نالت ةكلمتو ةيقيرفأ اللب "لع ةلمتشملا سوت كلل

 ىلإ امو طيحملا رحبلا ىلإ 'ئصقألا برغلا دالب 'لع ةلمتشملا ساف ةكلممو ؛ طسوألا

 .رفكلا كولم اهتمهداعتسآ امو نيملسملادس اممَقب امو سلدنألا ةريزح كلاممزم كلذ

 ١ 1 ةيرصملا رايدلا ةكلمت نع ةسونخلا برادللاو كالا و د 00

 ىلام ةكلممو مناكلا ”ةكلمو ونرلا ةكلمم نم: نادوسلا تال. رم دل تاهشآ امو

 . رفكلا :كولم دس هنم امو نيمانسملا كوله لس كلذ مات ناس سلا

 امم ةيرصملا رايدلا ةكلمم نع ةيلامثلا ناذدلبلاو كلاملا ف -' عبارا لسفا

 رئازح نم ىراصنلا كول ديبأهو مورلا دال نالا ةفو رعملا دالبلا نم نيملسملا كيب

 ةريزحو .كطصملا ةريزحو شطيرقأ ةريزحو سدور ةريزح و سربق ةرب زك مورلارحب

 ةيقدنبلا ةكلاممو ةينيطنط سقلاةكلمم نم مورلا رحب ىلامش امم كلذ ىلإ امو اهريغو ٌةلِقَص

 . كلذ ريغو ةسلرف ”كلمو ةيمور كلامو هونح ”كلمو



 لؤألا ءزسملا 8

 هلابجو - هتاريح و هراهنأ ذو ءاماش هتيمستو :هترامع ءادتبآو هدودحو هماجيو

 هلامعأ ري ذو «هرويطو هشوحوو هيشاومو ههك اوفو هعورز رك ذو«ةروهشملا

 نمزلا ىف هيلع تناكامو . ماظعلا هدغاوقو ةررقتسملاو ةمبدقلا هروكو هدانجأو هتاهجو

 بيترتو «تاباينلا نم نآلا هيلع ترقتسآ امو امالسإو ةيلهاج اهكلم نمو قباسلا

 بابرأ ففئاظو نم اهب امو ابتاباين بيترتو ءاهدوقنو اهتالماعم ذو ءاه لاوحأ

 ١ 0 نم هيلع تاّمشآ امو مالقألاو فويسلا

 زاجلا لضف رك ذوءاهكلس ىف طرختب امو ةيزاجا دالبلا ىف  ثلاثلا لصفلا

 هلابجو هنويعو ههايم رك ذوءازاجم هتيمستو هترامع ءادشإأو هئايعو ةضاوخو

 هلامعأو هدعاوقو هشوحوو هيشاومو هنيحايرو ههك اوفو هعورزو ةروهشملا

 .امالسإو ةناهاج هكولمو هدوقتو ةتالماعمو هحاونو

 عبارلا بابلا

 عبرألا تاهحلا نم ةيرصملا رايدلا ةكلممب ةطيحلا نادأبلاو كلاما ىف
 لوصف ةعبرأ هيفو؛ اهلا ةلصوملا قرطلاو

 هَسماس'امو ءةيَرَصملا رايدلا نع ةيقرشلا نادْلبلاو كلاما ف - كقألا نلسفا

 زكلمت نم ةهحلاهذه هيلع تلّمشأ امو ؛ةيلامثلا ةهحلاو ةيب ونحلا ةيللأ دن هالاوو كلذ

 ناو هيفا رفلا جب زلال نت ديلع طروطلا انو ءاه ذل نسرَْلا لككلط "لع قتلا ارنإ

 ناتسح دالبو َناَمَو الب و سراف دالبو زاوهألا دالبو َناتسزوُخ دالب و قارعلا

 دالبو ِميَدلا دالب و مجعلا قارعب اهنع ريعملا لابلا دالبو ناَيَرْذأو ةينيمرأ دالبو
 روغلا دالبو ناتسلباز دالب و سموق دالب و ناردنزام دالب و نالككب اهنع ربعملا ليخلا

 ٠ هابأيال سايقلا ناك ناوانيديأب ىلا ةغللا مججاعمىف هيلع زثعن ملو ةئسلألا لع عملا اذه رهتشا (1)



 ١ ىثعألا حبض نم

 نم ةقالمللا نيحتملاو «نلدنألاب ةيمأ ضءافلشو رضع نييطالا ٠٠

 . ةيقيرفأب نيدحوملا اياق

 تناكامو ميدقلا نمزلا ىف ةيسابعلا ةفالحلا هيلع توطنآ اهف  ىناثلا لصفلا

 . نآلا هيلع ىه امو بيترتلا نم هيلع .
 مةممسسسا-سللللا

 كثلافلا كالا

 ا لصتسامو .ةيماشلا دالبلا نم ايتافاضمو ةنرسهلا راسا

 .لوصف ةثالث هفو

 (يرضارقملا ع اهنساحمو اهلئاضف رتحذو :ةارملا راالا ل تب لثألا للبس

 ءهصقنو هتدايز وءهتياهنو هثدبمو اهلز رك ذو«ةعيدقلا راثآلا نم اهب امو اهبئاجمو

 ةعّرفتملا ناجللتاوءضقنلا ىف هيلا كسب امو ةدايإلا هلا تش اد

 اهىللابجو ؛ ةيرصملا رايدلا تاريحب و ءابضرأ الع لينلا هايمل ةسداحلا اهروسجو « هنع

 اهدودح رك ذو ؛اهرويطو اهشو>وو يغرم اوفو امنيحايرو اهعورزو
 اهدعاوقو اهلامعأ ذوب اهنع اطوخيىتلا ميلاقألا عّرفتو ء«رصم اهتيمسنو اهترامع ءادتآو

 هيلع تاّمشآ امو ةرقتسملا اهدعاوقو «نامزألارمم الع ةيقابلا ةميظعلا ىنابملاو«ةميدقلا .

 بيرتو؛ هدعب و ناف وطلا لبق امالسإو ةيلهاج اهكلم نم ركذو ؛ ةينبألا نساحم نم

 :٠ «نايب وب ثيدحلاو ميدقلا ىف اهتكلمم بيترتو ءاهدوقنو اهتالماعم رك ذو ؛اهطاوحأ

 .مالقألاو فويسلا باب رأل ةزتقتسملاو ةميدقلا اود فئاظو

 ةيتارفلا ةريزحلا دالب نم اهب لضتب امو ةنماشلا.دالبلا قف قالا ل دمألا

 ةفورعملا تادنرردلا دالب و  نمرألا دالبب  نآلا اهنع ربعملا صاوعلاو روغثلا دالب و

 هصاوخو ماشلا لضفو « ةيرصملارايدلا ةكلمم ىلإ فاضم وه امث  مورلا دالبن_ نآلا



 لؤألا ءزجلا ١

 كلذب قحتلب امو «ءاشنإلا ناويد ىف اهنه لمعتسس امو ؛اهعاضوأ فالتخآو اهلاكشأ

 .ءاجحلاو لكشلاو طَقتلا نم

 ةباللا ةلاغملا

 .باوبأ ةعبرأ ابفوب كلاملاو كلاسملا ىف

 لوألا بابلا
 . لوصف ةثالث هيفو ؛لامحإلا ليبس لع ضرألا ركذ ىف

 اهتاهج نايبو ءاهب رحبلا ةطاحإو ضرآألا لكش ةفرعم ىف  ليألا ريما

 ةيفرعلا ميلاقألا عقوم نايب و ؛ ةيعيبطلا ةعسلا ميلاقألا نم هيل تلّمشآ امو« عبرألا

 . اهل ةعماجلا اهدودحخ رك ذو« ةيعيبطلا مبلاقألا نم ماشلاو رصك

 ٠١ وب تلا ىف نايلبلا < ذب اهو" ذ ركتي ىلا راسبلا 5 ذ يف ب شا لسا
 (مم كلاما ىحاونو ضرألا راطقأ ىف ةئبنملا راحبلاو طيحملا رحبلا نم اهملإ رفسلاو

 .. ةروهشملا رئازملا نم اهبامو هنع عطقنمو هب لصتم وه

 ٠ اهنيب ةعقاولا داعبألاو نادأبلا تاهج جارختسآ ىف - ثلاثا لمفاا

 ىناثلا بابلا
 هيلع توطنآ امو ميدقلاف مهتاّرقمو ءافلحلا نم اهيلو نمو ةفالحلا رك ذ ىف

 ٠ نالصف هيفو؛راطقألا َّض مهكلامم

 ةباحصلا نم نيدشارلا ءافلخلا نف اهملو نمو ةفالخللا ركذ ىف لوألا لضفلا

 رايدلاب مث« قارعلاب سابعلا ىب ءافلخو؛ ماشلاب ةيمأ ىنب ءافلخو « (مهيلع هللا ناوضر)



 ١ ىشعألا حبص نم

 ةفرعه نم « ءاسنإلا داوم نم هتفرعم لل بتاككلا جاتحي يف اعلا لكتضفلا

 6 مهتاضوأاصو متارواحمو مهتايتاكمو مهلئاسرو ءاغلبلا بطخو ةي وبنلا ثيداحألا نم

 ةفرعملاوب مهارجم ىرح نمو (برعلا لاثمأو) « نيثدحلاو نيدلوملاو (برعلا راعشأو)

 « ةيلهاحلا ف مهدباوأو ٠ مهو حو« مهتارفانمو « مهتارحخافمو « (برعلا باسن أو) خي راتلاب

 ءاهنم لع لكىف عرب نمو؛ مولعلا فانصأو« ةيناطاسلا ماكحألاو متألا لاوحأو

 مالكلا ةعنصب ةفرعملاو ؛ كلذ ئرحم ىرحي امو اهنونف نم نف لك ىنةقئافلا بتكلاو

 . مذي امو كلذ نه دمتأ هو هقيصرتو « هفيلأتو « همظنو هئاسلإ ةيفيكو

 نيتسلاو رورشلاو مايألا نم : تاقوأللاو ةنمزألا ةفرعم 06 تا تنال لغخضفلا

 . لوصفلا نم كلذ كلس ىف طرخن اموءاهئازجأ ليسصافتو اهيف مألا فالتخآ الع

 ىناقلا بابل
 نالصفهيفو ب هقحاولو هعباوتو طحلا نم« ةيلمعلا رومألا نم بتاكلا هيلا جاتحي مف

7 
 1 اهريداقمو هنم ذختل امو ”ىودلا ,. رم طخللا تالآ ركذ ىف - كألا زصفلا

 ريداقمو ٍءاَطقو اًفشو اتحنو ادتف : اهتبارب ةعنضو مالقألا فانصأ ةفرعمو « اهتايفيكو

 ةباذإ و« بهذلا ل-وءرلا لمع ةيفيكو ءاهنم ةاودلا فى. .تثوكي ام ددعو اهلاوطأ

 . ناويدلا هاك ىف هيلإ جاتحت امم كلذ ريغو« ةيقارعلا ةرغملاو دروزاللا

 « هيف ممألا فالتخأو هعضو لصأو طخنا سفن ىلع مالكلا ىف تا قاثلا" ليتتمفلا

 نيابتو ةباثكلا ةمئأ اهثدحأ ىتلا همالقأ عب ونت نم ىبرعلا طحلاب كلذ نم صنخي امو



 لقألا ءزجلا ١

 عبارلا بابلا
 مالسإلا ىف هعضو لصأو ءاشنإلا ناويد ةقيقحب فيرعتلا ىف

 ٠ نالصف هبوب كلاما ف كلذ دعب هقرفتو

 ٠ هتقيقحم فرب رعتلا ىف لوألا لهصقلا

 رايدلاب كلاملاف كلذ دعب هقّرفتو مالسإلا ف هعضو لصأ ىف  ىاثلا لسصفلا

 . اهريغو ةيرصملا

 سماحللا بابلا

 .لوصف ةعبرأ هيفو؛ هلهأ بادآو« هلاوحأ بيترتو « ءاشنإلا ناويد نيناوق ىف

 هل فرشو هردق ةعفرو ناويدلا اذه بحاص ةبتر نايب ىف لوألا لصفقلا

 . 2 ثيدلطاو ميدقلا ىف هيلع ىراحلا هبقلو

 . هاناو ناودلا اذه يحاض ةكص ىف - لاق

 . همأقب هفرصي و هربديو ناويدلا اذه ىلوتم هيف فرصتب اهف  ثلاثلا لصفلا

 بر مزل, امو ةيرصملا رايدلاب ءاشنإلا ناويد فئاظو ركذ ىف - عبارا لسصفاا

 لاحلا هيلع رقَتسسآ امو. مدقلا  ةرىمزلا ف سماالا هيلع ناك امو «مهنم ةفيظو لك.

 . كلذ دعب

 ىلوألا ةلافقملا

 ناباب اهفوع بتاكلا هيلا بات ايف

 لوألا بابلا
 لا تيففسلا الذ «ةنئتململا رومألا قف

 .ةلملا ىف بتاكلا هبلإ جاتحي اق ب لقألا ايمنلا



 "500 للا 7
 0 ةميلللا

 .تالصف هيفوو ماقنت ماه ءالضن د رباك 5
2 

 موس

 .ةياكلا عاونأ اا ع هاا هر د 3 00

 .نميلا الغرالا يد
 صا

 ٠ تلاثلا بابا -



 لالا نسما 0

 . (راختسا نم باخ امو ) نلاعت هللا ترختسآ نأ دعب كلذ ف تعرشف

 هيلعلقشآام حلطصملا نم ابعوتسم . (راشّتسا نم مدت امو) ةروُشمْلا لهأ تعجارو

 نسحو ذَحأملا برق عم ةلثمألا نييبتب هامهنأ امل احضوم .”فيقثتلا”و“فيرعتلا
 القتَم . اهلهج بناكلا عسنال فيرشلا حلطصملا الع ةدئاز رومأب اعربتم . فيلأتل

 نم ايتآ . اهلصأو ةيضق لك عرف هب فرعب امب ؛دهاوشلا نييدتو. دصاقملا هيجوتنم
 الف لست نأ ةبتر نع فنصملا اذه ىف رظانلا القان . بيرغ ىنعم لكب ةباثكلا ملاعم

 ىتلا «نونفلا نم بتاكلا هيلإ جاتحيام ىلع ايم ؛ بيجيف لكس نأ ةبتز لل ابا
 ه- (1)

 هذه نع ةبتاكملا كلام لاوحأ نم اك اذ .اهكردو ةباتكلا ةدهع نع اهتفرعم جري
 كلما لع ىع اء ابتدعاف ةهج اننيم . اهكلمو دكلمت لك ردق هب فرسام ةكلفا

 اعاطقنآو ءارحيو ار ءاهلإ لصوملا قيرطلا افّرعم . الا وأ ابونج وأ ءاب رغوأ اقرش

 ٠ اهئامسأل اطباض . فيرعتلل الك !ءاهن ادب ريهاشم ةدعاق لك عم اركاذ . الاصتآو

 . فيرحتلاو ليدبتلا اهلخدبال كف ورحلا

 نوكي نأ نلاعت هللا نم ايجار ((شنإلا ةباك ىف ىبشعألا حبص) هتيكسو
 ٠ انفاش ليلغللو .٠ ايفاو دوصقملاب

 قفني امنإ و. ئهاتتنال حئارقلا فالتخآ الع راكفألا حياتنف « هيلع فقاولا رذعلو
 هيف فقو نم هللا محرو .(اهآتآام لإ اسف هل فلكيإل) هتعس ردق لع دحأ لك .

 ل111 نسااناللا سيل . الثانال اليبمو .٠ الذاحال ارذاع هحاصاف اطخؤأ وبس الع

 عفتري الو ةذخاؤملا نم ملسنال فلكملاك باتكلا : لبق دقو ٠ مصعو هللا قو نم الإ

 قيفوت امو)إ ٠ ! قيرط ضوأ ىلإ هيف دشريو . ! قيفوتلاب هنرقي ىلاعت هللاو؛ لقلا هنع

 .(بينأ هبلإو تلكوت هيلع هللب الإ
 . ةعاحو«تالاقم رشعو« ةمّدقم لع هتبتر دقو

 )١( ةعبلا نكس كرذلا ,



 هيج لدم . 0 3 5 2 : 00 5 : 6 3 35 . / و و

 ا ب ل ا ا 0 ا ا ا را

 9 ىثعألا حبص نم

 .ارببس كَسقن' ةشيعمو : اب قلعتب ةفرح تم ناسقإلل تبال هنأ ازع اهتيش ةباقع تالا ع

 هل زوحي الو ٠ اهاوس بساكملا نم ملعلا بلاطب قيليال ىتلا ةعانصلا ىه ةباكلا نأو

 . اهحيجرتو.ءاشنإلا ةباك ليضفت ىلإ هيف ثتحتحو:ءاسادعام الإ احترت

 ءاشنإلا بتاك هيلإ جاتحيام الع اهبف تهعنو ٠ اهحبشرتو لاومألا ةباثك اع اهميذقتو ظ

 هب تبرأام ةعنضلا لوصأ نماشمحو .داوطلا نم كلم نأ سر 000

 اهنصاتم ين لظ# تآوتسأام ةياكلا نيناوق : اعد. تمدازو تاالوطملا "لع

 . ايام اهيولط# نك أ لإ و ةعنصلا هذه لابحب قلعت هجو لإ ايف ترشأو . ثداكوأ

 ِْ اعد الإ ةبسنلا ىف ثنك نإ و اهلهأ ىلإ ىناستنآو

 اقي رع نيمو الا: ىف اًبسل ئوح داك مْوقلاف موقلاعد سبلت
 جيولتلاب تّفتكاف زاجيإلالإ تلامو . هراشإلاو ىولا عقوم ثعقو دق اهنأ الإ

 نمراشأف ٠ اهميطأ لوانتلا دعبب نتحمل الع تافو . اهملطم كاذب زعف . هرابعلا عساو نع

 طوسيم فتصمب اهعببأ نأ :بايترآلا نع ةيرح هتووشو . بال ١١
 نوكيل . اهدهاوث رك ذو اهزومر لحب لفكتي و . اهدعاوقو اطوصأ لع لسنا

 هرسمأ تلئتماف . اهيلإ ركفلا هس مل امل ةمّّلاو هتلحأ (ىل نايبلاو ٠ اهيلع حرشلاك

 ةحيرقلا نأ ريذ . هعانصلا هذه لهأ نم نك أ ملنإو أكلتأ ملو . هعاطلاو عمسأا

 اهكحم هباشت دق راذعأل . ترتب مئاملاو فعضي ىضتقملا راصو . مست مل كلذ

 ترهظو . حتفلا ٌقراوب ىل ثحال نأ ىلإ .اهلعي هللف قليلا اهسادب ل نإ ٠س

 نانتمآلا بهاوم ْتْفضأو . اهلمأ سفنلا ُثغلب كلذ دنعف . حتما راثآ كما نو

 كم الق ةمحر نم سائل هللا حف امز) دسادلا ىلا لع ةيانعلا ٌناسل التو ٠ اهلإَح
 .(اهل

 )١( ارسوم ىأ .



 .لوألا ةتملا 4

 ةيذفلاب ربجني الو . اهكرت غوسدال ارومأ حاطصملا دصاقم نم لسهأ دق هنأ الإ
 رع

 ةريثك ةلمح ىف ةريكملا . تاقلطملاو«تافطلملاو« قئاطبلاك . اهكست تاوفلا ئدل

 ٠ هادع امع هيف رظنلاب ءافتك آلا الو . هاوس امع هب !ىنغلا عقي ملف ٠ تابتاكملا نم

 يقتني ”ىمسملا هروتسد عضوب ( !هللاهمحر) شيخارظان نبآ ىوقتلا زقملا هالت مث

 هلمهأام داربإ غم ٠ فيلأتلا ىف هننس لع اي راجو « عضولا ىف هرثأ ايفتقم . “فيرعتلا

 ةركاذ ريتهاف ٠ هفيلات دعب تلمس وأ بتكيام متطصنم نم هتافام كفو ةفيزربت ىف

 عم ناكو ٠ دوس فرع نم هتراعإب لج نع ب نضلا عقوو ٠ دوغ نرعو

 ةفللسا زسبلللا دو الو + .اهع ةيتاكلا !نغأل دضاقم فيرعتلا:هتمضت امهكلرت دق كلذ

 جاربأو ديربلا كل ([ضون>_ كتاككلا ةدنغئعبوتلا فا ضوألاو .ياضولاك +. اهنم ةغانصلا

 لك ر اصف ٠ بجاووهف هب الإ بجاولا متيال امو بجاولا تاهتمنم كلذ ريغو ماجا

 نإوءرحآلانع امهدحأب ةينُقلا عقت لو . دئاز ردقب رخآلا نع اًررفنم نيروتسدلا نم

 . دجاو ىئعم ىف اناك

 لول فرع نع بارتخإلاو  روصق حلطصملا ةفرعم لع راصتقآلاف ناك اهفيكو

 فرعي نم نيب ناَتْسو ٠ دابتخآلاب تئصويبال دلقملاو ٠ روتقو ةمه فعَض ةعنصلا

 .داقتعآلا مْ عم ديلقتلا الع دمج نمو ليلد نع محلا

 مآقلا 'لع نيرداقلا صفقتك »* ًائيِش سانلا بويع ىفرأ لو

 الع الإ تينبال عرفلاو . ساسأ ريغ الع موقيال ءانبلا نأ لوقعلا ىف تبث دقو
 . ساّريغ ريغ نم 'ىننجيال رفلاو«لصأ

 ءاسنإلا ةياّك ىف ىرارقتسآ دنع ةثاعبنسو نيعستو ئدخإ ةنسس :دودح ىف تنكو

 ! امئاطلس نعأو !اهردق عفرو. !اهنأش ىلاعت هللا .ظع «ةيناطلسلا ةفيرشلا باوبألا

١ 



 / ٠ ىشعألا حبص.نم

 0 . فينضتلا 5-2 تفاتخآ دق ةعنصلا هذهى نوفلؤملاو .اذله ظ

 دهاوش ركذو ةعنصلا ل اوصأ نان ق'تنخأ هر رفق . فيلأتلاو عملا ىف مهدراوم

 يروق 830000 اهدصاقم نايبو تاعلطبسملا ؟ لإ تشي :لنرعأو

 كلسد مانت نمل ادومأ نكي .. اهلايذأ كس ىايلاعم نم
 . اهدصاقمل ماع لقعا ايف نكي ملو . اهللاونم الع جسني نأ دارأ نم « اهليبس : * دو 0 ل

 ٠ 7 8 ةفنصملا 5 لب .٠ تباولو ةليلخلا ا ها

2 

 ريغلو ٠ لشرف كسل . هب يل ا

 رصاقلا هب ىفتكي الو ٠ نامزلا بك نم َدلقملا هيف رظنلا ىنغي الف. ضفتتو هجذومنأ
 3 2 - ِء ََ

 . مّدقملا مهملاو . متحنا مزاللا ىه حاطصملا ةفرعم نأ لع . .ناوأ دعب ناوأ ىف

 ٠ هيلع رصاقلا لاضتقاو . هلإ ةحاحلا مومعل

 م

 عصملا قيرط ا باَصب ىح < ةعلص دا 00

 لضافلا ةعنص . “”فيرشلا حاطصملاب . فير عتلاب“ موسوملا روتسسدلا ناك

 . اهمامز كلامو ةغالبلا ناطلسو . اهمامإ و ةياقكلا كلم . "ىعذوللا عقصملاو ."ىعملألا

 . !داهعلا هدهع ىل اعن هللا ئىقس ' ؟يرعلا ئودعلا هللا لضف نب دج ىلاممشلا رقما : :

 بالا 0 ةفلسلا 0007 ! داعملا موي ناوضرلاو ةمحرلا غباوس ةيسلأو

 . اهبناوجب نس نم طاحأ دق ٠ ادرو اسذمأو اقبرط اًطدعأو : ادقغ

 اهلل و ل اقيقح ناكف.م اههاذم دمحأب ةعنصلا نم زا هل» ص راب ١

 « ! روكحنم ريغ ىملعف ىنَع »+ هملع ْذَح ءاشلإلا بلاطاي”
 وو ريك هس 1 6 0 ١



 لقالا ءزجلاا :

 ٠  عئاضبلا راو اهعفرأو عئانصلا فرششأ رم ةباكلا تناك املف دعبو

 ءاشنإإلا ةباتك اهسال , اهالغأو لئاضفلا رثآو . اهالعأورثآملا لضفأو . اهعفنأو

 الإ كلولملا تفتقتال . ابناسنإ نيع لب اهني ناسنإ و . امناطلس ةلزتمب اهنم ىه ىتلا

 اهفيلخس . اهساك نوب رقي و امناحصأ نومّظعي .٠ اهملع الإ تامهملا ىف لوعت الو ٠ اهيلإ

 . ميركتلاو ليجبتلاب ريدج . ميدقتلاب قيلخ ادبأ
 رظقلا لحب اذإ اهيراجم ىورتو » اًمّظلا ىنَح ام اذإ انيقات

 فعاضو .. !اهامح ىلاعت هللا نعأ . هيفسويلا ةكلماو . هيرصملا رايدلا تناكو

 رّشب . اهطاريقب ميلاقألا راس تحج رو . اهطارقأب ايرثلا نم ثقلعت دق !اهالع .
 ابسن اهلهأل نأ نيلسرملا ديس ربخأو . رشي ٍظعأ تناكف « نيمألا قداصلا اهحتف

 اهرعو رايدلا لالخ اوساخ قورافلا نمز ةباحصلا مئازع الإ تهجوتف ٠ أرمصو

 . (اهلهأو ابي قحأ اوناكوزل رافكلا نم نيماسملا ىدبأ اهتعطتقآو ٠ اهلهسو

 . هيسابعلا ةفالحلا راد تراص نأ لإ . اهركذ ومسنو . اهردق ولعب لزي مل مث

 كاولملارئام اهمادحو ١ نيمرحلا ةمدخب اهتكلمم ترخفو .٠ هنمالتسإلا ةكلملا رآرقو

 . نتلبقلا ةزايحل مثألاو

 وش ساراو لضَفلا ط اف + اهتادر تالاو هال تفلت

 ب عع الو كلافأ نم ةكلم حت ل ا لكلا تلغق نم" تظل
 تحب اف . راطقألا نم رظف وحي ملام بدألاو لضفلا لهأ نم ٌتوحو را

 نيكم لكب بالا ءالضف نم ٌةزرطم . ميدقلاو ثيدحلا ىف بذألا لهأب ةجوتم ٠

 * ميلع ظيفحو  نيمأ

 هيك ارك هبلإ ىرأت بَكوك ادب « كوكب ان امك ا مو



 :١ هنايبو هسا ماا لسا 00 . هناسلو ادن هوا للا ل .
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 ةالص ٠ امراغمم ضرألا قراشم ىف مب ت

 بألا ٌضورلا ا قوفتو 0
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 هر 0 اس7 ا رح 4 7 5 . : 7

 هثو همأ هه ١ هلا

3 

 ١ هت رس سس سد 2 34

 هل -0/ م مفك الحا 25 ماباامط
 هيب ب ب ا م حس عمو وب جيمري عل

 لو الا كمل

 سس 72 ا 0 سس

 ضأن 1

 ةبويدحللا بتكلا راذل ةظوفع هعبط ةداعإ دس

 ةرهاقلابةيريسمألا ةعبطملا

 ةياظلاكالا ل
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 ىلثعألا حبص باك نم لؤألا ءزحلا تسرهف (عبان) 5

 ةفيعص
 «لاوحألاب ةفرعملاو يرانلا بتك ىف رظنلا  رشعسداسلا عونلا

 عزا ل ا ل د نا ادضقم هقو

 «للا مولعلا عاونأو بتتكلا نئازْحب ةفرعملا  رشع عباسلا عونا

 ا ا 112 نا رادصقم هيفو

 ( ىنثعألا حبص باك نم كلقألا ءز#ملا تسرهف مت)

 ةيناطلسلا ماكحألاب ةفرعملا رشع نماثلا عونلا هلقأو



 0 نال عونلا

 ثلاقلا ع ونلا

 عبب ارلا :عونلا

 ى نيماللا عولا

 ند سدايسلا عونلا

 عباسلا عونلا

 ى ماا عونلا

 0 عساتلا عونلا

 ن رقاعلا عونلا

 ردع ىداحلا عونلا

 نادصقم هيفو نا ةيمجعلا ةغللاب ةفرعملا

 نادصقم هبفو هوحتلاب ةفرعملا ب

 في رصتلاب ةفرعملا

 «عيدبلاو نززايتلاو نانعملا مولعب ةفرعملا

 نادصقم هفو

 ء ةيوبنلا ثيداحألا ظفح 1# ,م راكحتسألا

 ا نادصقم هيفو

 . نرغلاو ةةافلبلا بلطخ ظلي  ىراكإلا
 .. نادصقم هيفو «ءابطخللا بيلاسأ ىف

 دصاقم ةثالث هيفو «1لنا بتاكلا هيلإ جاتحي ام

 « للا ةقئارلا راعشألا ظفح رب راكتسالا

 .نرادصقم هيفو
 نادصقم هيفو «لاثمألا ظفح نم راكإلا

 4 .ةم ”ارفانمو منأللا تارخافمب ةفرعملا  رشع ثلاشلا عونلا

 ررادصقم هيفو

 .هيفو ا تور مايأب ةفرعملا (رركم ) رشع ثلاثلا عونلا

 دصاقم ةثالث

 22722# برعلا طاوأ ار الا

 نافنص ىهو « برعلا تاداع ةفرعمه 2 رشع سماخلا عونلا

7 



 ىنثعألا حبص باك نم لقألا ءزحلا تسرهف (عبات) 5

 كلذ دعب هنع هقّرفتو مالسالا ىف هعضو لصأ ىف  ىناثلا لصفلا

 ... كلاملا ىف

 ١ لوصف ةعبرأ هيفو «هلهأ
 لا هردق ةعفرو ناويدلا اذه بحاص ةبتر نايب ف - لقألا لصفلا

 هيادآو ناويدلا اذه بحاص ةفص ىف  ىناثلا لصفلا

 «لا هرييدتب ناويدلا اذه بحاص هيف فرصتي اهف  ثلاثلالصفلا

 0 5 ارهأ رثع ا هفو ْ

 «للا ةيرصملا رايدلاب ءاشنإلا ناويد فئاظو ركذىف - عبارلا لصفلا

 نابرض هيفو

 كو ألا ةلاقملا

 ناباب هيفو «ٌةاوملا نم ءاشنإلا بتاك هيلإ جاتحي ام نايب ىف

 هيفو «ةيملعلا رومألا رم بتاكلا هيلإ جاتحي اهف - لوألا بابلا

 00 ... لوصف ةثالث

 لامحإلا ليبس الع بتاكلا هيلإ جانحياهف .- لوألا لصفلا

 ءءاشنإلا داوم نم هتفرعم ىلإ بتاككلا جاتحي ايف - ىناثلا لصفلا

 (فارطأ ةثالث هباوض) نافرط هيفو

 هند ضرغلا لمتشنو «تاودألانم هيلإ جاتحي ايف # لالا فرطلا

 (اعون رشع ةعس هباوص ) اعون رشع ةسمخ للعب

 دصاقم ةعيرأ اطيق ءةيب سلا ةحللاب ةقرعملا - لزألا عونا

 ةغي
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 0 _ ىتعألا ميد كالا لفألا ءزحخلا تس ترهق ظ

 وبيج

 7 0 دل

 35000 تي 1 سل

 نالصف ةبفو « ثا ءامثنإلا ناويد ١ ةقيقحب في م
 3 8 3: 20 2 0 1 ل

 ..ء ... 6. .ه.ءوا . هتفيقح فى ةدص

7 

/14 

3 
, 



1
 



ف
ي
 

تل ]1))
ر
 

 ا

7
/
1
 

 جملا

 ااا

 ١

 تالا

 م

15 

: 

: 

ا
ل
ل
ا
 

/
 

1
 

1 

1 

1
 

 دل

1
1
1
7
 

1
1
0
0
1
1
0
 

0

0

0

0

 

ش
ْ
 

1 

/ 

, 

3 

: 

2

 

0 

1
1
 

1

1

 

7
 

7 

/

 

7

 

: 

0
1
1
1
1
1
 

. 
1
 

 ١

001011 

ا
 

0177 

ا
ح
م
 

1
1
 

1 

7
 

7
0
 

200070 

/ 

ّ 

1 

ا

 

| 

م
 

ْ 

 ١
1
1
1
 

ا
ب
ر
 

/
 

:
 

ل
ا
ل
د
 

[ 

: 

1
 

|
 

2

0

 

0 

١ 

4
 1 

 ١

 اننا

١ 

1
/

 

م
 

1 

4
 

ا
 

ر
م
 

“
1
1
1
 

ا
د
ر
 

ي
ي
ه
 

: 

 مموج

8 

د
و
 

 للا

0
 

ل
س
ر
 

1
 2 

0
0
0
0
0
 

 و

ك
0
 

///1|00 

و
ر
و
ر
 

0

0

 

: 

0
0
 

١ 
1
0
1
1
/
1
/
١
 

0
 

1/
0/
00
00
 

0
 

0
 

2
0
1
0
0
 

: 
م
ج
و

 

: 
: 

١
 

ن
ه

 

 ا
1
1
1
1
1
 

١
 

ل

ي

ن

 

ش

ي

 

ه

ن

ا

 

و

ن

 

ي

غ

ل

ا

 

ا

 

 كامب

7 

ل
ل
ف
 

2
0
 

 هلال

 'عزيسشلا

. 

7
 

 ظ

د
م
 

[ 
7)
 

11 

4/7 

 ظ

1
1
 

 م1 ا 1 "لا ٠ ا



 000 م 0 0

 8ل-04510ةعكطقصلتو فطصقق 1طد
3 1111 
 ع116516© 1:
 16271 عام 8-31" ةطقب

7.1 

 ماعمكعت امم ١01 5216ا/ ع

 م8005 08 51125 65014 15 م0

 انالاا/عاجوا17/ 018 7100101710 |8اخال

 0951605-51 5ط8201و ططسقفم 12 13
 1آ11586 ةعاتطط 31-8 8 !١



م
ج
 
ا
ل
ح
 

 ل

0

0

 
9
3
و 

 
+ 
ا
ع
 
0 

1 00 0 
00 0 0 

0 7
 

5-2 
0
 

0
أ 
 

-
 
7
 

3 

1 
7
 

0
 

9 ١ 

 / لا 1 01 4 1/1

! 

1 
0 
2 

0 
د
ي
ه
 

2

 

1
ا 
 

ا

 

2
0
 

01 

1 

7 0 4 0 

 1 ا 1 10

0 00 0 
0 1 ' 

0 
0
 

5 

0
 
3
 

3
 

0
 

0

ت

 

0
 

4 3 
0 / 

 ا

 .ةصحلا

د

 

فو
تي
 

ا

 

 ب

6
 

و
س
 

0
 

0
-
7
 

00 
7
 0

 

ٍ 

ب
ت
ي
 .
 

7 

لا
اي
 

2
 
د
 

ة

ت

س

 

 ل

ا
 

ا

 

ع
 5 


